


الثقافةيفمرص مستقبل





الثقافةيفمرص مستقبل

تأليف
حسني طه



يفمرص الثقافة مستقبل
حسني طه

٩٥٩٨ / ٢٠١٤ إيداع رقم
٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٨٦٦ ٠ تدمك:

والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة
والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة للنارش محفوظة الحقوق جميع

٢٦ / ٨ / ٢٠١٢ بتاريخ ٨٨٦٢ برقم املشهرة

وأفكاره املؤلف آراء عن مسئولة غري والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة إن
مؤلفه آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما

القاهرة ،١١٤٧١ نرص مدينة السفارات، حي الفتح، عمارات ٥٤
العربية مرص جمهورية

+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣ فاكس: + ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢ تليفون:
hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد

http://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

سالم. إيهاب الغالف: تصميم

أو تصويرية وسيلة بأية الكتاب هذا من جزء أي استعمال أو نسخ يُمنَع
عىل والتسجيل الفوتوغرايف التصوير ذلك ويشمل ميكانيكية، أو إلكرتونية
ذلك يف بما أخرى، نرش وسيلة أية استخدام أو مضغوطة أقراص أو أرشطة

النارش. من خطي إذن دون واسرتجاعها، املعلومات حفظ

Cover Artwork and Design Copyright © 2014 Hindawi
Foundation for Education and Culture.
Copyright © Taha Hussein 1938.
All rights reserved.



املحتويات

9 مقدمة
13 واالستقالل الحضارة أساس والعلم الثقافة
17 البعيد بماضيها مرتبط بمرص الثقافة مستقبل
21 باآلخر منهما كلٍّ وتأثر اليوناني والعقل املرصي العقل
25 القديم يف باليونان مرص اتصال شدة
27 بالفلسفة عالقتهما يف واملسيحية اإلسالم تشابه
31 األوروبي كالعقل اإلسالمي العقل
33 عنها األوروبيني وأخذ التعليم يف القديمة مذاهبنا
39 الحديثة الحضارة بأسباب األخذ يف مرص تقصري
43 األوروبية الحضارة بأسباب األخذ يف الرصاحة وجوب
47 املختلفة العصور يف للحضارة اإلسالم مسايرة
53 شخصيتنا عىل بأوروبا القوي االتصال من خطر ال
55 وحضارته الرشق وروحية الحضارة مادية
59 الوطنية والقومية اإلسالمية القومية
71 الديمقراطية أركان من أسايسٌّ ركٌن األويلُّ التعليم
77 األمية محو من أخطر األويل التعليم مهمة
83 البيئة ظروف ومراعاة االقتصاد رضورة
85 تكفي ال األويل التعليم مرحلة
89 وأهميته األويل التعليم خطر
91 منه والغرض الثانوي التعليم



مرص يف الثقافة مستقبل

95 العام التعليم مشكالت
101 العام التعليم يف التوسع من خطٌر هناك هل
107 لألطفال الدولة مراقبة وجوب
109 بهم العناية يضعف بالتالميذ املدارس ازدحام
115 به والثقة امُلعلم ُحقوق
123 التعليم إصالح وجوه
133 العامة االمتحانات وتيسري االمتحانات
139 عنها واملعلمني التالميذ وإعراض الحرة القراءة
143 املقررة التعليمية الكتب
147 الخاصة التعليم مشكالت
153 وقدسيته بخطره والشعور التعليم بمهمة اإليمان
159 العامة املدارس يف يُعلَّم ماذا
165 التلميذ يتعلمها أن يجب أجنبية لغًة كم
171 والالتينية اليونانية
183 العام التعليم يف اللغتني هاتني تعليم ُسبُل
187 الرشقية واللغات العربية اللغة تعليم
193 تعليمها الدولة تتوىل التي العربية اللغة ما
201 الرضوري القدر عىل النحو تعلُّم قرص
205 التلميذ وطاقة الربامج هذه بني التوفيق
207 وفائدتها البدنية الرتبية
209 العام بالتعليم للقيام املعلم إعداد
223 العربية اللغة معلم إعداد
237 املعلمني إعداد سياسة يف املعارف وزارة اضطراب
241 املادة يف املعلم تخصص
243 للمعلمني بالجامعة دروٍس إعداد
245 هو؟ ما العايل: التعليم
259 فحسب مدارس ليست العلم معاهد
263 التعليم من القسط بهذا لتنهض الجامعة تحتاجه ما

6



املحتويات

267 مصادرها العايل: التعليم مشكالت
275 األزهر يف الديني التعليم
281 لألقباط الديني التعليم
285 واملعاهد املدارس يف محصورة الثقافة ليست
291 العقيل اإلنتاج
295 وأسبابها املثقفني إنتاج قلة
303 والراديو والسينما الصحافة
305 التمثيل عىل السينما خطر
307 العربية األقطار نحو مرص واجب
311 برامجها وتوحيد الثقافة تنظيم عىل التعاون
313 تكون؟ أن عىس وما مرصيٌة، ثقافٌة أتُوَجُد
317 وأمل ُحلم

7





مقدمة

اإلنجليز وبني بيننا املعاهدة إمضاء من كان ما أحدهما أمران: الكتاب هذا بإمالء أغراني
من عظيم مرصبجزءٍ فوز ومن منرتو، يف أوروبا وبني بيننا االتفاق إمضاء ومن لندرة، يف

الداخلية. وسيادتها الخارجي استقاللها تحقيق يف أملها
خاصة املرصيني من الشباب شعر وكما املرصيني، من غريي شعر كما شعرت وقد
فيه كسبت إن حياتها من جديًدا عهًدا تبدأ مرص بأن وبيني، بينهم السن باعدت وإن

ثقال. وتبعاٍت خطرية بواجباٍت فيه تنهض أن عليها فإن الحقوق، بعض
الشباب من فريًقا دفعت التي الساذجة اليسرية الحركة بهذه تأثري أشد كان وما
مرص واجب يف يرون عما الرأي وقادة املفكرين يسألوا أن إىل املايض العام يف الجامعيني
هم نبرصِّ أن يسألوننا الجامعيون الشباب هؤالء أقبل فقد اإلنجليز، مع املعاهدة إمضاء بعد
مرتجًال رسيًعا حديثًا ذلك يف إليهم يتحدث منا كلٌّ وجعل واجباتهم، إىل ونهديهم بأمورهم،
بها نمر أو بنا تمر رسيعة حياة يف الرسيع وتفكريه وعمله وقته له يسمح كان ما بمقدار

الربق. مر
إليهم تحدثت ما بكفاية أقتنع لم ولكني تحدث، فيمن الشباب هؤالء إىل تحدثت وقد
أن يجب كان ما إىل وهديتهم عليه، أدلهم أن يجب كان ما عىل دللتهم قد أني أَر ولم به،
أعظم االستقالل بعد والتعليم الثقافة ذات يف واجبنا أن نفيس يف واستقر إليه، أهديهم
أدري، ال ليل من ساعٍة يف أو نهار، من ساعٍة يف إليهم به تحدثت مما تعقيًدا وأشد خطًرا
وبحٍث أعمق وتفكرٍي أشق جهٍد إىل يحتاج وأنه األمريكية، الجامعة قاعات من قاعٍة ويف
العبء وأنهضبهذا البحث، لهذا وأفرغ الجهد، هذا أبذل بأن نفيس ووعدت تفصيًال، أكثر
بيني الحياة ظروف تحول أن أشفقت ألني قدرت؛ مما بيشءٍ الشباب هؤالء أُنبئ لم ولكن
إنجاًزا. له أستطيع ال ثم للشباب، أبذله وعٍد من عيلَّ أشق وليس الوعد، هذا إنجاز وبني
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للتعاون الوطنية اللجان مؤتمر يف لتمثيلها ندبتني املعارف وزارة أن الثاني واألمر
يف لتمثيلها ندبتني الجامعة وأن املاضية، السنة صيف يف باريس يف ُعقد الذي الفكري،
هذين شهدت وقد أيًضا. العام ذلك صيف يف باريس يف ُعقد الذي العايل التعليم مؤتمر
باريس يف ُعقدت أخرى مؤتمرات وشهدت حوار، من فيهما كان فيما واشرتكت املؤتمرين،
إىل يختلف الذي بالطالب يشءٍ أشبه شهر نحو أو شهًرا قضيت حتى الصيف، ذلك أثناء

ونظام. مواظبٍة يف واملحارضات الدروس
سمعت وقد بعضأنحائها، من الثقافة تدرس اختالفها عىل املؤتمرات هذه كل وكانت
وعواطف خواطر نفيس يف شهدت وما سمعت ما وأثار أشياء، فيها وشهدت آراءً فيها
والعواطف الخواطر هذه فرصة أنتهز بأن نفيس فمنيت تسجيلها، من ا بدٍّ أر لم وآماًال،

نفيس. وبني بيني فيما الجامعيني الشباب به وعدت ما ألنجز
إىل وتقريًرا املعارف وزارة إىل تقريًرا مرص إىل عودتي بعد أرفع أن عيلَّ الحق وكان
يف رأيت ما تلك وعىل العايل، التعليم مؤتمر يف رأيت ما هذه عىل أعرض وأن الجامعة،
يرفع أن من مؤتمًرا شهد من أيرسعىل يشء وأي الفكري، للتعاون الوطنية اللجان مؤتمر
النظام به وقىض العادة، به جرت يشء ذلك إليه، أرسلوه الذين إىل املؤتمر هذا عن تقريًرا
التقرير يف ما يُدرس أن املهم وليس يُكتب، أن املهم وإنما التقرير يُقرأ أن املهم وليس
أعطاف من عطٍف يف التقرير يُحفظ أن املهم وإنما صواب، من فيه بما ويُؤخذ رأي، من

الدهر! آخر إىل لينام أو يوم، ذات إليه لرُيجع غرفاتها من غرفٍة ويف الوزارة،
ألن الجامعة؛ إىل وال املعارف وزارة إىل تقريًرا أرفع لم فإني يشءٍ من يكن ومهما
التقارير قراءة عن والجامعة املعارف وزارة رصفت مرصقد يف السياسية الحياة ظروف
أن نفيس وبني بيني فيما أُِرسُّ كنت ولكني وتدبيجها، تنميقها عن أنا ورصفتني وحفظها،
الوعد ذلك إنجاز وهو إليه، يُلتفت ال أو به، ويؤخذ يُقرأ تقرير كتابة من خريًا شيئًا هناك

عليه. أُظهرهم ولم الجامعيني الشباب إىل قدمته الذي
تكلفني مما أكثر والجهد الوقت من سيكلفني الوعد هذا إنجاز إن لنفيس أقول وكنت
ضخًما، كتابًا سينتج نفًعا، وأعم فائدًة أكثر سيكون ولكنه تقريرين، أو تقرير كتابة
وزارة وستصنع التقرير، مكان املعارف وزارة إىل نسخة الضخم الكتاب هذا من وسأقدم
الطريقة هذه وسأسلك إليها، ُقدم لو بالتقرير ستصنعه كانت ما الكتاب بهذا املعارف
التي التقريرات بعرشات صنيعها الكتاب بهذا الجامعة وستصنع الجامعة، مع نفسها
ليهملوها. أو ليقرءُوها الجامعة مجلس أعضاء عىل منه نسًخا توزع عام، كل يف إليها ترفع
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أمور من أمر إليه من منهم سواء املثقفون، وسيقرؤه الناس يف سيذاع الكتاب ولكن
وسيقرؤه القديم، الشاعر يقول كما جمل، وال السلطان يف له ناقة ال ومن السلطان،
بعد الثقافة ذات يف املرصي للواجب صورة فيه وسيجدون الجامعيني، وغري الجامعيون
ملرصوإخالصه ُحبِّه يف يُتَّهم فلن به، يَُظن ومهما فيه يَُقل مهما مرصيٌّ يراه كما االستقالل

املرصيني. للشباب
إليهم الذين بعض من حسنًا موقًعا سيقع بعضه أو كله الكتاب هذا لعل يدري! ومن

رأي. من فيه ما ببعض يأخذوا أن ولعلهم التعليم، أمور
الناس، بعض من سيئًا موقًعا يقع أن بعضه أو كله الكتاب هذا لعل يدري! ومن
كثرٍي يف الحق وجه يجيل الذي الخصب، الجدال هذا حوله يثريوا وأن ينقدوه، أن ولعلهم
عليهم يقسون الذين وآباءهم أساتذتهم بأن الشباب سينبئ حال كل عىل وهو األحيان، من
والجفوة الغلظة لهم ويُظهرون أخرى، أحيانًا والعناء الجهد من كثريًا ويكلفونهم أحيانًا،
مما وأكثر أنفسهم، يحبون كما يحبونهم ألنهم ذلك عىل يُقدمون إنما الظروف؛ من كثرٍي يف
الحرص أشد ويحرصون بالرب، ويختصونهم بالخري، يؤثرونهم وألنهم أنفسهم، يحبون
من ملرص الشباب يحقق أن وعىل الشيوخ، أجيال من خريًا الشباب أجيال تكون أن عىل

تحقيقه. عن الشيوخ عجز ما والرخاء النعمة ومن والعزة املجد
يمأل ما ر تُصوِّ الجامعيني، الشباب إىل هدية الكتاب هذا أقدِّم أن غريبًا فليس وإذَْن

وإخالٍص. إيثاٍر ومن ونصٍح، حبٍّ من لهم قلبي
مورزين
١٩٣٨ سنة يوليو ٣١
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واالستقالل أساساحلضارة والعلم الثقافة

ُردت التي مرص يف الثقافة مستقبل هو الحديث هذا فيه أدير أن أريد الذي املوضوع
يف نعيش فنحن االستقالل، بتحقيق الكرامة إليها وأُعيدت الدستور، بإحياء الحرية إليها
الشعوب إليها تقصد غاية ليسا فيه واالستقالل الحرية أن به يوصف ما أخص من عٍرص
وأعم فائدًة، وأشمل وأبقى، منهما أرقى أغراض إىل وسيلة هما وإنما األمم، إليها وتسعى

نفًعا.
مستقلة، حرة تعيش األرض من كثرية أقطاٍر يف الناس من كثرية شعوب كانت وقد
الحرية تعصمها ولم نفًعا، االستقالل عليها يجد ولم شيئًا، الحرية عنها تغِن فلم
ولكنها واالستقالل، بالحرية تستمتع أخرى شعوب عليها تعتدي أن من واالستقالل
أشياء أو آخر شيئًا إليهما تضيف وإنما القصوى، غايتها تراهما وال بهما تكتفي ال

أخرى.
الثقافة عن تنشأ التي والقوة والعلم، الثقافة عىل تقوم التي الحضارة إليهما تضيف
يف كارهة أو طائعة ت قرصَّ مرص أن ولوال والعلم. الثقافة تنتجها التي والثروة والعلم،
الجهاد هذا إىل احتاجت وملا استقاللها، أضاعت وملا حريتها، فقدت ملا والعلم الثقافة ذات

االستقالل. وتستعيد الحرية لتسرتد الرشيف العنيف
من بل كان، ما نستدرك أن املمكن من وال فات، ما عىل نندم أن النافع من وليس
ُكتب بما ونبتهج الفوز، من لنا أتيح فيما نفكر أن األمل ويقوي العزم يشحذ الذي الخري
االستقالل، نسرتد أن إىل بنا انتهى الذي الشاق الطويل الجهاد هذا يف الظفر من لنا
كما األمم عصبة يف ويتلقانا به، لنا ويؤمن لنا، يعرفه أن عىل املتحرض العالم ونحمل

الكريمة. الحرة األمم يتلقى
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وعىل واالبتهاج، باالغتباط نكتفي أال عىل ولكن له، ونبتهج بهذا نغتبط أن الخري من
االستقالل أمام نقف وأال العمل، عن األمل يرصفنا وأال النشاط، عن بالفرح نشغل أال
الراقية األمم تأخذهما كما نأخذهما إنما إليهما، املطمئنني بهما املعجبني موقف والحرية
يدفعان وإنما العمل عن يكفان ال الرقي، أسباب من وسبب الكمال إىل وسيلة أنهما عىل

وانبساًطا. وسعة قوة ويزيدانه يمدانه وإنما األمل، يحدان وال إليه،
ومن كسبناه، أن بعد االستقالل من أشفق كما يشء من أشفقت أني أعرف وما
إلينا ويخيال أنفسنا، عن يغرَّانا أن أخىش ألني منهما أشفق بها! ظفرنا أن بعد الحرية
بهما ابتدأنا أن عىل نزد لم أننا مع إليهما، وصلنا حني الطريق آخر إىل وصلنا قد أننا

الطريق.
العالم وأمام أوًال، أنفسنا أمام ا، حقٍّ جساًما تبعات يحمالننا ألنهما منهما وأشفق

ثانيًا. امُلتحرض
أن أخاف قدرها. حق نُقدرها أال أو التبعات، هذه نُقدر أال الخوف أشد أخاف وأنا
ونحن فنتأخر جد، وال حزٍم غري يف نأخذها أو مرافقنا، فنهمل أنفسنا، ذات يف نقرصِّ
علينا والحرية االستقالل ويعود نرقى، أن خليقون ونحن وننحط نتقدم، أن خليقون

الخري. كل بالخري إال علينا يعودا أال خليقان وهما بالرش،
اإلنجليز أصدقائنا ومن عامة األوروبيني من وعلينا أنفسنا، ذات نقرصيف أن وأخاف
ولعلهم والعظيم، اليسري عىل ويحاسبوننا والصغرية، الكبرية علينا يحصون رقباء خاصة
يقولوا: وأن هينًا، نراه ما تقصرينا من يعظموا وأن صغريًا، نراه ما أغالطنا من يكربوا أن
لم إليه انتهوا إذا حتى به املطالبة يف الناس وأتعبوا أنفسهم وأتعبوا باالستقالل طالبوا

به. ينتفعون كيف يعرفوا ولم يسيغوه ولم يذوقوه
كرامته، ويحرصعىل وطنه، يحب مثقف، مرصي كل يريد كما وأريد كله، أخىشهذا
نشاطنا يكون وأن القديم، ملجدنا مالئمة الحديثة حياتنا تكون أن فيه، الناس رأي وحسن
املتحرضة األمم لرأي ومحقًقا باالستقالل، نطالب كنا حني أنفسنا يف لرأينا محقًقا الحديث
وحسن الرتحيب من أظهرت ما لنا أظهرت وحني االستقالل، هذا عن لنا رضيت حني فينا

جنيف. يف اللقاء
نلقى أال كرامته، عىل حريص لوطنه، محب مثقف، مرصي كل يريد كما وأريد نعم،
واالستخفاف علينا االستعالء له يبيح ما الفروق من وبينه بيننا بأن فنشعر األوروبي
االستطالة من يظهر فيما يظلمنا ال بأنه ونعرتف أنفسنا، نزدري أن إىل يضطرنا وما بنا،

واالستعالء.
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واالستقالل الحضارة أساس والعلم الثقافة

أن عليهما ويحرص والكرامة بالعزة يشعر الذي الكريم الرجل إىل يشء أبغض إن
أهًال. لهما بعُد يصبح لم بأنه يعرتف أن إىل مضطرٍّا نفسه يرى

نأخذ أن ذلك وسبيل الخزي، هذا وأمته نفسه يجنب أن عىل مرصي كل فليحرص
التي األعمال إىل تُغني، ال التي األلفاظ عن نعرض وأن اليوم، منذ والجد بالحزم أمورنا

متني. أساٍس عىل النافع الصادق العمل من الجديدة حياتنا إقامة يف نبدأ وأن تُغني،
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بمرصمرتبطبامضيها الثقافة مستقبل
البعيد

وأنا شيئًا، تصور ال التي الكاذبة الصور عن وانرصاًفا الوهم، يف زهًدا الناس أشد من وأنا
يشء. ال من شيئًا يخلق أن عىل القادر هو وحده هللا بأن مقتنع

بأن مؤمن هذا أجل من وأنا عليه، يقدرون وال ذلك يستطيعون ال فإنهم الناس فأما
القديمة مرص عىل إال تقوم ولن اخرتاًعا، تُخَرتع ولن ابتكاًرا، تُبتَكر لن الجديدة مرص
لحارضها ممتاًزا راقيًا صالًحا امتداًدا إال يكون مرصلن يف الثقافة مستقبل وبأن الخالدة،

الضعيف. املتهالك املتواضع
ماضيها ضوء عىل إال مرص يف الثقافة مستقبل يف نفكر أن أحب ال هذا أجل ومن
ماضينا وبني بيننا ما نقطع أن نستطيع وال نريد ال ألننا القريب؛ وحارضها البعيد،
والحارضة املاضية حياتنا عىل املستقبلة حياتنا نقيم ما وبمقدار صلة، من وحارضنا
لألوهام، واالستسالم التقدير وسوء الشطط عن تنشأ التي األخطار من كثريًا أنفسنا نجنب

األحالم. مع واالسرتسال
عنها تزيل تجلية ألنفسنا نجليها أن من بد ال والتي ا، حقٍّ الخطرية املسألة ولكن
الرشق من أمرص نعرف: أن هي ريب كل من وتربئها لبس، كل من وتعصمها شك، كل
الرشق أريد وإنما الجغرايف، والغرب الجغرايف الرشق بالطبع أريد ال وأنا الغرب؟! من أم
االختالف، أشد يختلفان الثقافة من األرضنوعني يف أن يظهر فقد الثقايف، والغرب الثقايف
للحرب. متهيئًا أو محاربًا إال صاحبه منهما كلٌّ يلقى وال بغيض، رصاع بينهما ويتصل
نجده الذي هذا واآلخر القديمة، العصور منذ أوروبا يف نجده الذي هذا النوعني هذين أحد

أيًضا. القديمة العصور منذ الرشق أقىص يف



مرص يف الثقافة مستقبل

وييرسها األذهان إىل يدنيها قريبًا واضًحا وضًعا املسألة هذه نضع أن نستطيع وقد
أم األشياء، عىل والحكم والفهم واإلدراك التصور رشقي املرصي العقل فهل األلباب، عىل
أيهما جلية: موجزة وبعبارٍة األشياء؟! عىل والحكم والفهم واإلدراك التصور غربي هو هل
الفرنيس الرجل يفهم أن أو الياباني، أو الصيني الرجل يفهم أن املرصي: العقل عىل أيرس

اإلنجليزي؟! أو
التي األسس يف نفكر أن قبل وتجليتها توضيحها من بد ال التي املسألة هي هذه

والتعليم. الثقافة من لنا ينبغي ما عليها نقيم أن ينبغي
إىل الرجوع هو إنما وتجليتها املسألة هذه توضيح إىل الوسائل أيرس أن إيلَّ ويُخيَّل
الشاق الطويل تاريخه يف العقل هذا مسايرة ثم عصوره، أقدم منذ املرصي العقل تاريخ
بينها كان قد أن نعرف ال أننا املرصية الحياة تاريخ يف نالحظه ما وأول اآلن، إىل امللتوي
سياستها، يف أو تفكريها، يف تؤثر أن شأنها من منظمة مستمرة صالت البعيد الرشق وبني

االقتصادية. نظمها يف أو
نصوٍص أو آثاٍر عىل يدلونا أن يستطيعون القديم املرصي التاريخ علماء أن أظن وما
الرشق وبني األوىل عصورها يف مرص بني املنظمة املستمرة الصالت هذه بوجود تشهد
يكاد محاوالت هي إنما ذلك يف إلينا به يتحدثوا أن يستطيعون ما أقىص ولعل األقىص،
سواحل يستكشفوا أن إىل املرصيني ميل تظهر العرصالفرعوني، آخر يف التاريخ عنها ينم
واالستحياء. واالحتياط الحذر من يفيشءٍ ولكن بعضاليشء، ذلك يف مبعدين األحمر البحر
نفوسهم يف تثريها كانت التي االقتصادية املطامع بعض بذلك تجاوزوا أنهم أظن وما
ولكنهم شيئًا، حاولوا قد الناحية هذه من فهم الجنوبية، العرب وبالد الهند غالت بعض
تأثريًا تؤثر أن يمكن التي املواصالت أنواع من نوٍع أي ينظموا ولم يبعدوا، ولم يمضوا لم

واالقتصاد. والسياسة التفكري يف عميًقا
القريب الرشق هذا تجاوزت الرشقية والبالد القدماء املرصيني بني الصلة أن أظن وما
األبيض البحر حوض يف يقع الذي الرشق هذا أي والعراق؛ والشام فلسطني نسميه الذي

املتوسط.
الرشق من األقطار هذه وبني القدماء املرصيني بني الصلة أن يف شكٍّ من وليس
العقلية الحياة يف األثر بالغة وكانت بعيد، حدٍّ إىل منظمة مستمرة قوية كانت القريب
تجاوزوا قد آلهتهم بأن تنبئنا املرصيني فأساطري كلها، البالد لهذه واالقتصادية والسياسية
ينبئنا املرصيني وتاريخ هذه. الرشق أقطار يف الناس يحرضون وذهبوا املرصية، الحدود
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البعيد بماضيها مرتبط بمرص الثقافة مستقبل

قد مرص بأن يحدثنا كما أحيانًا، األقطار هذه عىل سلطانهم بسطوا قد مرص ملوك بأن
البالد. هذه يف السيايس الخطر لبعض تعرضت

أساسية قوة العصور تلك يف كانت مرص بأن أيًضا يحدثنا القديم املرصي والتاريخ
إىل بالقياس بل وحدها البالد هذه إىل بالقياس ال االقتصادي، السيايس التوازن قوى من
يكون أن يمكن ما نعرف أن نريد التي األوروبية الحضارة لهذه مهًدا كانت أخرى بالٍد

صلة. من وبيننا بينها
بني العالقات من كان ما نفصل أن طائل غري يف الجهد وإنفاق الوقت إضاعة ومن
الحضارة وبني مرص بني العالقات من كان وما القديمة، اإليجية الحضارة وبني مرص
اليونانية الحضارة وبني مرص بني العالقات من كان ما ثم األوىل، عصورها يف اليونانية

اإلسكندر. أيام إىل املسيح قبل السادس القرن منذ وازدهارها ازدهائها عصور يف
وأن ا، جدٍّ بعيد عهد منذ اليونان عرفت مرص أن املدارس يف يتعلمون والتالميذ

املسيح. قبل األول األلف قبل مرص يف الفراعنة أقرها قد اليونانية املستعمرات
قد اليشء بعض مرص عن بعيدة رشقية أمة أن أيًضا املدارس يف يتعلمون والتالميذ
الفارسية، األمة وهي املسيح، قبل السادس القرن آخر يف سلطانها وأزالت عليها أغارت
املقاومة أشد تقاومه وظلت كارهة، إال األجنبي الرشقي السلطان لهذا مرص تذعن فلم
آخر، حينًا اليونانية املدن وبمحالفة حينًا، اليونان بمتطوعة ذلك عىل مستعينة وأعنفها

اإلسكندر. عرص كان حتى
األقىص الرشق بعقل يتصل لم املرصي العقل أن وهو ا، جدٍّ واضح كله هذا ومعنى
عيشة معه عاش وإنما الفاريس، العقل مع وتعاون سلم عيشة يعش ولم خطر، ذا اتصاًال

وخصام. حرب
اتصاًال القريب الرشق بأقطار جهة، من اتصل، قد املرصي العقل أن أيًضا ذلك معنى
عصوره منذ اليوناني بالعقل أخرى، جهٍة من واتصل، بها، ومتأثًرا حياته يف مؤثًرا منظًما
واالقتصاد. والسياسة الفن يف للمنافع، منظم مستمر وتبادل وتوافق، تعاون اتصال األوىل
من عنده ألنه به ننبئه حني األوروبي يبتسم بديهي، األمر آخر كله هذا ومعنى
يختلف واالزورار، اإلنكار من بيشءٍ يلقيانه العربي والرشقي املرصي ولكن األوليات،
إن عقل األوىل عصوره منذ املرصي العقل أن وهو والعلم، الثقافة من حظهما باختالف
فإنما اختالفها عىل املنافع تبادل وإن املتوسط، األبيض بالبحر يتأثر فإنما بيشءٍ تأثر

املتوسط. األبيض البحر شعوب مع يتبادلها
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كلٍّ اليوناينوتأثر والعقل املرصي العقل
باآلخر منهام

أن إىل يحتاج أن من أيرس كله فهذا هذا، من يشءٍ عىل األدلة نقيم أن إىل حاجٍة يف ولسنا
تذيعه اليسرية التعليمية والكتب مدارسهم يف يتعلمونه عندنا والتالميذ الدليل، عليه يُقام

عليه. يظهر أن شاء ملن
بني املنافع تبادل أن وهو وضوًحا، وال يًرسا هذا من أقل ليس آخر يشء وهناك
اليونان، به يرشف شيئًا كان قد القديمة العصور يف اليوناني والعقل املرصي العقل
الذكر أحسن فمرصمذكورة نثر، من يكتبون وفيما شعر، من يقولون فيما به ويتمدحون
ثم اليونانيني، املمثلني شعر يف الذكر أحسن مذكورة وهي اليونانيني، القصاص شعر يف

والفالسفة. الُكتَّاب من بعده جاء ن وممَّ هريودوت عند الذكر أحسن مذكورة هي
تالميذ أنهم يرون األوىل، عصورهم يف كانوا كما الراقية، عصورهم يف اليونان وكان

خاص. بنوٍع الرفيعة فنونها ويف الحضارة يف املرصيني
املرصي فالتأثري وقوَّاه؛ أيَّده بل يضعفه، ولم هذا من شيئًا يكذب فلم التاريخ جاء ثم
والتأثري فيه، يُمارى وال يُجَحد ال يشء اليونان عند والتصوير والنحت العمارة فنون يف
الحياة وتمس التطبيقية، الفنون تمس أخرى أشياء إىل الرفيع الفن يتجاوز املرصي

أيًضا. السياسة تمس وقد اليومية، العملية
تكوين يف وال اليونان، حياة يف بالتأثري تنفرد لم مرص بأن نعرتف أن الحق ومن
لها كان أخرى، رشقية أمم ذلك يف شاركتها وإنما اليوناني، والعقل اليونانية الحضارة
القريب. الرشق هذا تعمر كانت التي األمم هذه وهي والرقي، الحضارة من موفور حظٌّ
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وكما املتوسط. األبيض البحر حوض يف للحضارة مهًدا كمرص كانت التي األمم هذه
للكلدانيني الفضل يعرفون فهم حضارتهم، تكوين يف ملرص الفضل يعرفون اليونان أن

املتوسط. األبيض بالبحر تأثرت التي اآلسيوية الشعوب هذه من وغريهم
العقل تكوين ويف املرصية، الحضارة تكوين يف األسايس املؤثر نلتمس أن أردنا فإذا
أن والسخف اللغو فمن املؤثر، هذا تقدير يف البيئة اعتبار من بد يكن لم وإذا املرصي،
املتوسط، األبيض البحر يف نفكر أن الحق ومن البعيد، الرشق يف األقىصأو الرشق يف نفكر

حوله. عاشت التي واألمم به، أحاطت التي الظروف ويف
واليابان الصني الرشق من ُفِهم إذا رشقيٍّا عقًال ليس القديم املرصي فالعقل وإذَْن
بالظروف متأثًرا مرص يف املرصي العقل هذا نشأ وقد األقطار، من بها يتصل وما والهند
غري يف وأثَّر وربا، نما ثم تكوينها، يف وعملت بمرص أحاطت التي واإلنسانية الطبيعية
العقل بهذا تأثًرا الشعوب أشد من وكان بها، وتأثر املجاورة، الشعوب من املرصي الشعب

اليوناني. العقل ذلك بعد فيه وتأثريًا أوًال، املرصي
الشعوب أرسة فهي فيها، نقره املرصي للعقل أرسة نلتمس أن من بد يكن لم فإذا
هذه يف نشأت التي العقول أكرب املرصي العقل كان وقد الروم، بحر حول عاشت التي

أثًرا. وأبلغها سنٍّا، األرض من الرقعة
فرغ فقد عليها، األدلة وإقامة إثباتها، يف الوقت إلضاعة معنى ال األوليات هذه كل
الحقائق هذه من يستخلصون ذلك برغم أنهم الغريب ولكن بعيد، عهٍد منذ ذلك الناسمن
فأما البعد، أشد عنها وتبعد املباينة، كل وتباينها املناقضة، كل تناقضها نتائج الواضحة
اليسري الجغرايف معناه الرشق من يفهمون ال وهم رشقيون، أنهم فريون أنفسهم املرصيون
والياباني والصيني الهندي إىل أقرب أنفسهم يرون فهم والثقايف، العقيل معناه بل وحده،
كثريًا وأسيغ الخطأ من كثريًا أفهم أن استطعت وقد والفرنيس، واإليطايل اليوناني إىل منهم
األيام، من يوٍم يف أستطيع ولن قط، أستطع لم ولكني الوهم، من كثريًا وأفرس الغلط من

الغريب. الوهم هذا أسيغ أو الشنيع الخطأ هذا أفهم أن
أعوام، منذ أقفها كنت التي الفهم عن والعجز الحرية مواقف أنىس فلن أنَس ومهما
وكانت الرشقية، الرابطة جماعة نفسها تسمي وكانت مرص، يف تقوم كانت جماعة أمام
األقىص الرشق أهل مع التضامن مؤثرة الغريب، املذهب هذا وتفكريها سريتها يف تذهب
بالقرابة نشعر أن بداهة، يف بل وضوٍح، يف أفهم وأنا األدنى. الغرب أهل مع التضامن عىل
الجغرايف، للجوار بل فحسب، والدين اللغة التحاد ال األدنى، الرشق وبني بيننا املؤكدة
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فال وراءه، ما إىل القريب الرشق هذا نتجاوز أن فأما التاريخي، والتطور النشأة وتقارب
يقوم أن أفهم وإنما التاريخي، التقارب عىل أو العقلية، الوحدة عىل فيه األمر يقوم أن أفهم
واالقتصاد. بالسياسة تتصل التي املؤقتة املنافع بعض تبادل عىل أو الدينية، الوحدة عىل
الدين وحدة بأن بعيد عهد منذ قىض قد اإلنسانية الحياة تطور أن املحقق ومن

الدول. لتكوين قواًما وال السياسية للوحدة أساًسا تصلحان ال اللغة ووحدة
واللغوية الدينية الوحدة اتخاذ عن عدلوا قد بعيد عهٍد منذ أنفسهم فاملسلمون
أن املهم وإنما قبيًحا، أو حسنًا هذا يكون أن املهم وليس للدولة، وقواًما للملك أساًسا
املنافع عىل سياستهم أقاموا قد املسلمني أن يف يجادل أحًدا أظن وما واقعة، حقيقة يكون
ينقيض أن قبل أيًضا، والجنسية واللغوية الدينية الوحدة عىل إقامتها عن وعدلوا العملية،
يف العباسية الدولة تخاصم األندلس يف األموية الدولة كانت حني للهجرة، الثاني القرن

العراق.
وحدها، املنافع وعىل املنافع، عىل سياستهم إقامة يف ذلك بعد املسلمون مىض وقد
الدولة مقام اإلسالمي العالم قام حتى للهجرة الرابع القرن يأِت فلم ممكن، حدٍّ أبعد إىل
يقوم كثرية، دول كلها اإلسالمية البالد يف وانترشت القوميات، ظهرت وحتى اإلسالمية،
أخرى ألواٍن عىل اآلخر بعضها ويقوم الجغرافية، والوحدات االقتصادية املنافع عىل بعضها
والشعوب األقاليم هذه وحظ والشعوب، األقاليم باختالف وضعًفا قوًة تختلف املنافع، من

واملقاومة. الثبات عىل والقدرة الشخصية قوة من
لم التي القديمة شخصيتها اسرتجاع إىل اإلسالمية الدول أسبق من مرص وكانت
لم وبأنها املقاومة أشد الفرس قاومت بأنها يحدثنا فالتاريخ األيام، من يوٍم يف تنسها
لهم وسننها تقاليدها واتخذوا أبنائها، من وأصبحوا فيها، فنوا حتى املقدونيني إىل تطمنئ

وسننًا. تقاليد
الغربية الرومانية اإلمرباطورية لسلطان خضعت قد بأنها كذلك يحدثنا والتاريخ
بالعنف، أخذها إىل القيارصة فاضطر متصلة، ومقاومٍة مستمر، كرٍه عىل والرشقية

العريف. للحكم وإخضاعها
من يربأ لم الفتح بعد العربي السلطان عن رضاها بأن كذلك يحدثنا والتاريخ
أخذت حني إال تطمنئ ولم تهدأ لم وبأنها والثورة، املقاومة من يخلص ولم السخط،
بعده. قامت التي املختلفة الدول ظل ويف طولون، ابن ظل يف املستقلة شخصيتها تسرتد
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أن وهو الحديثة، الحياة أصول من أصٍل إىل بعيد عهٍد منذ فطنوا قد إذَْن فاملسلمون
املنافع عىل يقومان إنما الدول وتكوين الحكم نظام وأن آخر، يشء والدين يشء السياسة

آخر. يشءٍ أي عىل يقوما أن قبل العملية
من أوروبا تخففت فقد أوروبا، يف الحديثة الحياة عليه تقوم الذي هو التصور وهذا
املسيحية، الوحدة عىل ال الزمانية، املنافع عىل سياستها وأقامت الوسطى، القرون أعباء

واألجناس. اللغات تقارب عىل وال
يتأثر لم القديم املرصي العقل أن أخرى مرة فنالحظ حني، منذ فيه كنا ما إىل ِلنَُعْد
حوله فيما أثر ثم مرصيٍّا، نشأ وإنما كثريًا، وال قليًال البعيد، بالرشق وال األقىص، بالرشق
أنفسهم ويرون األوليات، هذه عن يُعرضون — قلنا كما — املرصيني ولكن به، وتأثر
وأما يشء، إىل منها يصلوا ولم يحققوها، لم الرشقية هذه معنى عن ُسئلوا فإذا رشقيني،
مدارسهم، يف ويُعلِّمونها كتبهم، يف األوليات هذه يقررون كاملرصيني فهم األوروبيون
والحضارة القدماء املرصيني بني الصالت تحقيق يف الشاقة الخصبة الجهود ويبذلون
ويتجاهلون الحق، عن يعرضون كله هذا بعد هم ثم حضارتهم، أصل هي التي اليونانية
املرصيني وأن الرشق، من جزء مرص أن وسياستهم سريتهم يف ويرون األوليات، هذه
التعنت هذا مصدر عن نبحث أن اآلن النافع من وال املهم من وليس الرشقيني، من فريق
يف نميض أن املهم وإنما يشء، كل قبل املنافع وإىل السياسة إىل يرجع الذي األوروبي
بعده ليس الذي السخف من أن وجالء وضوٍح يف لنا يثبت حتى التاريخية املالحظة هذه
الهند كعقلية رشقية عقلية املرصية العقلية واعتبار الرشق، من مرصجزءًا اعتبار سخف

والصني.
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له مشارًكا به، متأثًرا اليوناني العقل يف مؤثًرا اإلسكندر أيام إىل إذَْن املرصي العقل كان
كلها. خصاله يف يشاركه لم إن خصاله من كثرٍي يف

اتصال اشتد البالد، هذه يف حلفائه واستقرار الرشقية، للبالد اإلسكندر فتح كان فلما
وأصبحتمرص خاص، بنوٍع الحضارة مرصبهذه اتصال واشتد اليونان، بحضارة الرشق
يف الكربى اليونان عواصم من عاصمة اإلسكندرية وأصبحت كاليونانية، أو يونانية دولة
الثقافة لهذه مصدر أعظم بل القديم، للعالم اليونانية الثقافة مصادر من ومصدًرا األرض،
لجأت قد وألوانها، فروعها اختالف عىل اليونانية، الثقافة أن املحقق ومن الوقت، ذلك يف
بما واالنتشار النمو من فيها وظفرت حصينًا وحصنًا أمينًا ً ملجأ فيها فوجدت مرص إىل
اآلسيوية. أو اليونانية املدن من غريها يف أو أثينا يف مستقرة كانت حني بمثله، تظفر لم
العرص ذلك يف والثقايف السيايس التاريخ تدرس التي الكتب أيرس يف يسرية ونظرة
الذي باملعنى رشقية مدينة تكن لم اإلسكندر مدينة أن الشك يحتمل ال وضوٍح يف تُبنيِّ
وأصدقها الكلمة هذه معاني بأدق يونانية مدينة كانت وإنما الكلمة، هذه من اآلن يُفَهم

وأجالها.
عن نشأت التي اإلسكندرية الفلسفة عن نتحدث أن غناءٍ وال نفٍع غري يف اإلطالة ومن
األثر أبعد لها كان والتي اليوناني، والعقل املرصي العقل بني املتني الشديد االتصال هذا
يمنعها فلم الروم لسلطان مرص خضعت ثم حضارة، من لإلنسانية أتيح فيما وأقواه
بالد خضوع أن كما الروماني، العرص طوال اليونانية للثقافة ملجأ تظل أن من ذلك
عىل اليونانية فرضهذه وإنما يونانيتها، من يجردها لم الرومان لسلطان نفسها اليونان

أنفسهم. الرومانيني
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بالفلسفة

إرساًعا إليه وأرسعت حسنًا، لقاءً مرص وتلقته األرض، أقطار يف وانترش اإلسالم وجاء
عقليتها عن ذلك أخرجها فهل لغة، لها العربية لغته واتخذت دينًا، لها فاتخذته شديًدا،

اآلن؟! الكلمة هذه من يُفَهم الذي باملعنى رشقية أمة ذلك جعلها وهل األوىل؟
دون بها واستأثرت أوروبا، غمرت قد الرشق يف ظهرت التي املسيحية ألن كال!
وإذا األوروبي. العقل طبيعة تتغري ولم رشقية أوروبا تصبح فلم الديانات، من غريها
العقل عنارص من عنًرصا املسيحية يعدون فيها الحديث الرأي وقادة أوروبا فالسفة كان
الرشق يف ظهر قد وكالهما واإلسالم املسيحية بني يفرق الذي ما أدري فلست األوروبي
يؤمن واحد إله لدن من الوحي به وهبط واحد، كريٍم منبٍع من نبع قد وكالهما الجغرايف،

السواء! عىل والغربيون الرشقيون به
يرون فال اإلنجيل األوروبيون يقرأ أن املنصف والرأي السليم للعقل يستقيم وكيف
فإذا الرشق، إىل الغرب من العقل هذا ينقل أنه يرون وال األوروبي، العقل عىل بأًسا به
جاء إنما التواء وال عوٍج غري يف يقول كما القرآن أن مع خالًصا رشقيٍّا رأوه القرآن قرءوا

اإلنجيل! يف ملا ومصدًقا متمًما
املوروثة، يونانيته عن تخرجه ولم األوروبي، العقل تمسخ لم املسيحية أن صح إذا
يصح أن فيجب املتوسط، األبيض البحر إقليم من جاءته التي خصائصه من تجرِّده ولم
كانت والتي اعتنقته التي الشعوب عقل يغري لم أو املرصي، العقل يغري لم اإلسالم أن
مطمئنني فنقول هذا من أبعد إىل نذهب أن يجب بل املتوسط، األبيض البحر بهذا متأثرة
اليوناني العقل سلطان مد قد األقىص الرشق ويف البعيد الرشق يف اإلسالم انتشار إن
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متصًال استقراًرا فيها يستقر أن يستطع ولم ملاًما، إال زارها قد يكن لم بالٍد عىل وبسطه
اإلسالم. فيها استقر أن بعد إال

الرشق يف انترشت املسيحية أن لو ينكروه أو ذلك يف ليجادلوا األوروبيون كان وما
اإلسالم. فيهما انترش كما األوىل العصور منذ األقىص والرشق البعيد

اتصلت فقد عظيًما، التاريخ يف تشابًها واملسيحية اإلسالم بني أن هذا من وأغرب
وتنرصت بها، وتأثرت فيها فأثرت اإلسالم ظهور قبل اليونانية بالفلسفة املسيحية
وتأثر فيها فأثر اليونانية الفلسفة بهذه اإلسالم اتصل ثم النرصانية، وتفلسفت الفلسفة،

اإلسالم. وتفلسف اليونانية الفلسفة وأسلمت بها،
بالفلسفة املسيحية اتصال بال فما الظاهرة، هذه بالقياسإىل واحد الديانتني وتاريخ
نفسها الفلسفة بهذه اإلسالم اتصال بال وما األوروبي، العقل مقومات من مقوًما يجعلها

العقل؟ هذا مقومات من مقوًما يجعله ال
بالفلسفة اإلسالم واتصال ومصدرها، املسيحية جوهر هما ومصدره اإلسالم جوهر
لهاتني ما بني التفريق يأتي أين فمن اليونانية، بالفلسفة املسيحية اتصال هو اليونانية
وعن القريب الرشق شعوب عن اإلنسانية ورثته الذي العقل تكوين يف األثر من الديانتني

اليونان؟
أمٌم الرومانية اليونانية أوروبا عىل أغارت فقد هذا، من أبعد إىل نذهب نحن بل
أمرها عليها فأفسدت صحيح، ديٍن من وال ثقافة، من وال حضارة، من لها حظ ال جاهلة
اليوناني العقل ذلك رساج تطفئ وكادت عظيم، لخطٍر حضارتها وعرَّضت شديًدا، إفساًدا
هزمت قد حال كل عىل وهي الرومانية، اإلمرباطورية انهيار قبل فيها ييضء كان الذي
يرتجم اإلسالم كان ذلك أثناء ويف األديرة. بعض إىل واضطرته منكرة، هزيمة العقل هذا
لغتها إىل فترتجم أوروبا إىل ينقلها ثم إليها، ويضيف وينميها ويذيعها اليونانية الفلسفة
أن من وتمكِّنه والنشاط، القوة فيه وتبعث األوروبي، العقل يف الحياة وتشيع الالتينية،
بالثقافة أوروبا اتصال بال فما املسيح، عرشبعد الثاني القرن يف والتألق، اإلرشاق إىل يعود
بهذه األوروبي العقل اتصال بال وما العقل، هذا مقومات من يعد النهضة إبان اليونانية
بال وما العقل؟ هذا مقومات من يعد ال املسلمني طريق من نفسها اليونانية الثقافة
العقل، هذا مقومات من يعد ال األوىل عصوره يف اليونانية بالفلسفة نفسه اإلسالم اتصال
واألمم الروم بحر رشق يف تعيش التي األمم بني الفروق من يكون أن يمكن ما يلغي وال

نفسه؟ البحر هذا غرب يف تعيش التي
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الجمعية يف بريين العظيم البلجيكي املؤرخ ألقاها محارضة أعوام منذ سمعت ولقد
إليها يلتفت لم أشياء املحارضة هذه يف يعلن هو فإذا اآلداب، كلية ظل ويف الجغرافية

عميًقا. أثًرا نفيس يف تركت ولكنها يومئذ، الناس
ُردَّت الذي الجهل إىل لرتدها تكن لم أوروبا عىل املترببرة األمم إغارة أن يعلن كان
ولكن والغرب، الرشق بني متصلة ظلت البحرية العالقات أن لو الوسطى القرون يف إليه
من حينًا العالقات هذه قطع قد املسيحية، وبني بينه الخصومة وقيام اإلسالم، ظهور
ثم االقتصادي، الضعف إىل بها ذلك وانتهى والبؤس، الفقر إىل أوروبا فاضطرت الدهر،
عقالها، من أوروبا نشطت والغرب الرشق بني الصالت استؤنفت فلما العميق، الجهل إىل

النور. إىل الظلمة ومن املعرفة، إىل الجهل ومن الغنى، إىل الفقر من وخرجت
هو إنما أوروبا يف العقلية الحياة قوام أن أظن فيما بريين وعند عندي ذلك ومعنى
الغرب يف ينشئ البحر هذا بال فما املتوسط، األبيض البحر طريق عن بالرشق اتصالها
بال وما ضعيًفا؟ منحطٍّا عقًال فيه ينشئ أو عقل، بال الرشق ويرتك متفوًقا، ممتاًزا عقًال
نشأت التي اليونانية الفلسفة بال وما الرشقي، ساحله عىل نفسه البحر ينشئه الذي العقل
تؤثر ال الوسطى، القرون ويف القديمة العصور يف الروم لبحر الرشقي الساحل عىل ونمت
خلًقا الغرب هذا أهل خلقت البحر هذا غرب إىل أرسلوها فإذا شيئًا، أصحابها عقول يف

جديًدا؟
ثقايف أو عقيل فرق به وتأثرت الروم بحر حول نشأت التي الشعوب بني ليس كال،
الساحل، ذلك ألهل الساحل هذا أهل من تُِديل واالقتصاد السياسة ظروف هي وإنما ما،
ومعادية الفريق، هذا مواتية الشعوب هذه بني تدور واالقتصاد السياسة ظروف هي وإنما

الفريق. ذلك
ضعيًفا، أو قويٍّا عقليٍّا فرًقا األوروبي وبني بينه أن املرصي يفهم أن ينبغي فال
رشق «الرشق املشهور بيته يف كيبلنج ذكره الذي الرشق أن املرصي يفهم أن ينبغي وال
املرصي يفهم أن ينبغي وال العزيز، وطنه عىل أو عليه يصدق يلتقيا» ولن غرب والغرب
فنون من فنٍّا كانت قد أوروبا، من جزءًا مرص بها وجعل إسماعيل قالها التي الكلمة أن
كل يف أوروبا، من جزءًا دائًما مرص كانت وإنما املفاخرة، ألوان من لونًا أو التمدح،

وألوانها. فروعها اختالف عىل والثقافية، العقلية بالحياة يتصل ما
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وبني بينهم الصلة قطعت ات ملمَّ بهم وأملَّت عواٍد، القريب الرشق أهل عىل عَدْت قد نعم،
يف تميض أن من ألوروبا ومكنت عظيًما، إفساًدا أمرهم عليهم وأفسدت حينًا، أوروبا
القريب الرشق هذا أخذ حني عىل بعيًدا، شوًطا الرقي سبيل يف تقطع حتى نهضتها
وأفاق مرص، أفاقت ثم العقلية، شخصيته يفقد كاد حتى االنحطاط، يف ويرسف ينحط،
عىل سلطانها وبسطت عظيًما، حظٍّا الرقي من بلغت قد أوروبا فإذا القريب، الرشق معها
يف اإلسالمية األقطار هذه عىل الرتكي العنرص أغار حني ذلك وكان األرض، أقطار أعظم
الضعف وإىل العلم، بعد الجهالة وإىل الرقي، بعد االنحطاط إىل فردها الروم، حوضبحر
أوروبا وبني بينها الصلة وقطع الحضارة، أعالم منها يمحو كاد أو ومحا القوة، بعد
أول يف بأوروبا أملَّت قد الظاهرة هذه مثل أن أحدهما شيئني: نالحظ أن يجب ولكن دهًرا.
الرومانية، اليونانية الحضارة مزايا فحرموها عليها الربابرة أغار حني الوسطى القرون
القريب الرشق تجرد بالها وما اليوناني، عقلها من أوروبا تجرد لم الظاهرة هذه بال فما
عىل فيه، العقل طبيعة تغريِّ القريب الرشق عىل الرتك إغارة بال وما نفسه؟ العقل هذا من
الرتك اعتنق وقد املترببرة، األمم عليها أغارت حني أوروبا يف العقل طبيعة تتغري لم حني

وحضارته؟ الغرب دين املترببرة األمم اعتنقت كما وحضارته القريب الرشق دين
ثبت قد بلًدا القريب الرشق هذا يف أن هو مالحظته من بد ال الذي الثاني واليشء
هذه من لقي قد كان وإن اإلسالمي والرتاث والعقل الحضارة منها وحمى الرتك، لغارة

كثريًا. ا رشٍّ الغارة
فحفظتها املجيد، وتراثه وحضارته وعلومه اإلسالم آوت التي مرص، هو البلد وهذا
جميًعا، والغرب الرشق إىل الكنز هذا ترد أخذت الفرصة لها أتيحت إذا حتى مدخًرا، كنًزا
حمته مرتني: اإلنساني العقل حمت بأنها تفاخر أن يف عىلمرصحقها ينكرون قوم بال فما
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الحضارة آوت حني وحمته قرون، عرشة من أكثر وحضارته اليونان فلسفة آوت حني
الحديث؟ العرص هذا إىل وحمتها اإلسالمية

الرشقي العقل هذا من يمتاز أوروبي عقل هناك ليس أنه عىل يدل يشء فكل وإذَْن
تختلف واحد، عقل هو وإنما القريب، الرشق بالد من جاورها وما مرص يف يعيش الذي
واحد جوهره ولكن متضادة، متباينة آثاًرا فيه فتؤثر املتضادة املتباينة الظروف عليه

اختالف. وال تفاوت فيه ليس
ذات أراد فالريي بول املعروف الفرنيس الكاتب أن املوضع هذا غري يف ذكرت وقد
من فيها وما اليونان حضارة ثالثة: عنارص إىل فردَّه األوروبي العقل يشخص أن يوم
من فيها وما واملسيحية وفقه، سياسة من فيها وما الرومان وحضارة وفن، وفلسفة أدب
الرشق مرصويف يف اإلسالمي العقل نحلل أن أردنا فلو اإلحسان. عىل وحث الخري إىل دعوة
فالريي؟ بول تحليل إليها انتهى التي العنارص هذه غري آخر يشء إىل ينحل أفرتاه القريب
والفلسفية األدبية اآلثار هذه إىل تنحل فسرتاها كلها، اإلسالمي العقل نتائج خذ
أدب من فيها وما اليونان بحضارة متصلة فهي مشخصاتها تكن مهما التي والفنية،
أشد متصالن فهما أمرهما يكن مهما اللذين والفقه السياسة هذه وإىل وفن، وفلسفة
يدعو وما الكريم اإلسالمي الدين هذا وإىل وفقٍه، سياسٍة من للرومان كان بما االتصال
ينكروا أن يستطيعوا فلن القائلون يَُقِل ومهما إحسان، من عليه يحث وما خرٍي من إليه

واإلنجيل! للتوراة ومصدًقا متمًما جاء قد اإلسالم أن
العقل بني أن نقبل أن عىل يحملنا ما نجد فلن نستقِص ومهما نبحث فمهما وإذَْن

جوهريٍّا. فرًقا املرصي والعقل األوروبي
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عنها

بني االتصال كان قل: أو وأوروبا، مرص بني االتصال وكان الحديث، العرص هذا جاء وقد
لحياة واألساس األول، املقوم أصبح حتى االتصال هذا قوي وقد جميًعا، األرض أجزاء
وأصبح والشعوب، األمم بني واملكان الزمان مسافات أُلغيت فقد والجماعات، األفراد
يعرف كما العاملني، أحداث نفسها، اللحظة يف بل نفسه، اليوم يف يعرفون املرصيون
القرن أول مرصمنذ ونهضت مرص. أحداث نفسها، اللحظة يف بل نفسه، اليوم يف العاملان
يختلف مهما نهضة وهي االتجاه، واضحة األعالم بَيِّنة قوية، رصيحة نهضتها املايض
نحو عىل الحديثة الحياة بأسباب تأخذ أنها يف يختلفوا أن يستطيعوا فلن الناس فيها

اضطراب. وال تردٍد غري يف األوروبيون بها يأخذ ما
تختلف األخرى الطبقات يف وهي الراقية، الطبقات يف خالصة أوروبية املادية حياتنا
الثروة من وحظوظهم والجماعات، األفراد قدرة باختالف األوروبية الحياة من وبُعًدا قربًا
األعىل املثل هو إنما املادية حياته يف للمرصي األعىل املثل أن هذا ومعنى اليد، ذات وسعة
زينة من ونتخذ يتخذون، ما وأدواتها الحياة مرافق من نتخذ املادية، حياته يف لألوروبي
علٍم غري عن ذلك نفعل أو له، ٍد وتعمُّ به علٍم عن ذلك نفعل يتخذون، ما ومظاهرها الحياة
تردنا أن تستطيع قوة األرض يف وليس حال، كل عىل فيه ماضون ولكننا عمد، غري وعىل

األوروبيون. عليه بها يستمتع الذي النحو عىل بالحياة نستمتع أن عن
وجلست فمددناها، والتليفون، التلغراف وأسالك الحديدية، الطرق أوروبا مدت
صنيعها، فصنعنا وألوانه، وأدواته الطعام آنية من اتخذت ما واتخذت املوائد، إىل أوروبا
جميع إىل ذلك تجاوزنا ثم لباس، من ألنفسهم األوروبيون اصطنع ما إىل ذلك تجاوزنا ثم
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محتاطني، وال متخريين غري ألنفسنا، فاصطنعناها األوروبيون عليها يحيا التي األنحاء
يالئم. ال وما منها يالئم وما يَحُسن، ال وما منها يَحُسن ما بني مميزين وال

تختلف مهما املادية الحياة يف والجماعات األفراد مقياسرقي إن نقول: أن ونستطيع
األوروبية. املادية الحياة بأسباب األخذ من حظنا هو إنما عندنا الطبقات

عندنا الحكم نظام خالصة، أوروبية وألوانها مظاهرها اختالف عىل املعنوية وحياتنا
بيشءٍ أنفسنا عبنا وإذا تردد، وال تحرٍج غري يف نقًال األوروبيني عن نقلناه خالص، أوروبي
وأشكال الحكم نُُظم من األوروبيني عند ما نقل يف باإلبطاء نعيبها فإنما الناحية هذه من
هذا يف سيما وال العرصالحديث، هذا يف السياسية حياتنا اضطربت وقد السياسية، الحياة
أَِلفهما كما النوعني هذين بني اضطرابها يكن فلم املقيد، والحكم املطلق الحكم بني القرن،
كان الحديث العرص يف عندنا املطلق الحكم نظام أن بمعنى الوسطى، القرون يف الرشق
الحكم نظام وأن الديمقراطي، النظام انتشار قبل أوروبا يف املطلق الحكم بنظام متأثًرا

أيًضا. أوروبا يف املقيد الحكم بنظم متأثًرا كان عندنا املقيد
لويس مذهب يذهبون كانوا العرصالحديث مرصيف بأمور يستبدوا أن أرادوا فالذين

وأمثاله. الحميد عبد مذهب يذهبون كانوا مما أكثر وأشباهه عرش الرابع
معهم الشعب يرشكوا أن دون بالعدل مقيًدا حكًما مرص يحكموا أن أرادوا والذين
األهلية، املحاكم أنَشئُوا قد فهم رشقية؛ ال أوروبية قيوًدا لحكمهم يتخذون كانوا الحكم يف
وهم اإلسالمية، النظم من ال األوروبية النظم من ذلك واستََقْوا املدنية، القوانني ورشعوا
نقلوا بل األوروبيني، مذهب ذلك يف وذهبوا واالقتصادية، واملالية اإلدارية النظم وضعوا قد
يف وخلفائهم املسلمني ملوك عند مألوًفا كان مما يستمدوه ولم األوروبيني، عن نقًال ذلك

الوسطى. القرون
املتصلة واملصالح وزاراتها أو الحكومة ونظارات الوزراء، مجلس أو النظار فمجلس
لم الشكل، أوروبي الجوهر، أوروبي املصدر، أوروبي ذلك كل والوزارات، النظارات بهذه
استُبِقيت وقد الحديث، العرص هذا وقبل الوسطى القرون يف شيئًا املسلمون منه يعرف
قريٍب من بالدين تتصل ألنها استبقائها؛ من بد يكن لم القديمة اإلسالمية النظم من أشياء
بالنظم التأثر شديدة أصبحت حتى مسها قد والتبديل التغيري من كثريًا ولكن بعيد، أو
يُقاَرن أن أيًضا، الظريف ومن النافع، من يكون وقد تقدير. أقل عىل شكلها يف األوروبية
حني ذلك، قبل محاكمنا وبني الحديث باإلصالح تأثرت أن بعد اآلن الرشعية محاكمنا بني

القديم. القضائي اإلسالمي للنظام استمراًرا إال تكن لم
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نظام من ألنكروا األيام هذه يف أُنِرشوا لو القدماء املسلمني قضاة أن الظن وأكرب
نظام استبقينا وقد يعرفون! مما أكثر ينكروا أن ولعلهم كثريًا، شيئًا الرشعية املحاكم
يعرفونه القدماء أن أظن ما نحٍو عىل أدرناه وأن وزارة له أنشأنا أن نلبث لم ولكننا الوقف
يف مرسفة ونراها األوقاف وزارة ننكر ذلك مع ونحن الحياة. إىل ُردُّوا لو عنه يرضون أو
فرييد نفسه الوقف نظام من قليل غري شيئًا ينكر من منا بل التطور، يف مبطئة ر التأخُّ

الحديث. االقتصاد وحاجات األُرس حياة بني ليالئم تغيريه أو إلغاءه
عهد منذ متصلة الرشيف األزهر أزمة ولكن نفسه، الرشيف األزهر استبقينا وقد
رصاًعا ستستمر ولكنها غًدا، أو اليوم ستنتهي أظنها وما بعد، تنتِه ولم قبله أو إسماعيل

األيام. من يوٍم يف لها مستقٍر إىل تنتهي حتى والحديث القديم بني
يريد الحديث، نحو اإلرساع يف مرسف األزهر بأن يصيح يشء كل بل يدل، يشء وكل

سبيًال. ذلك إىل وجد ما القديم من يتخفف أن
العرص هذا أول يف يعيشون كانوا الذين الرشيف األزهر علماء أنرش هللا أن ولو
إىل يردهم أن يف مخلصني هللا إىل لرغبوا التطور من األزهر إليه انتهى ما وأراهم الحديث،

العظام! األحداث هذه يروا ال حتى أجداثهم
يزداد اتصاًال بأوروبا نتصل أن نريد الحديث العرص هذا يف أننا عىل يدل هذا كل
وعىل وشكًال، وحقيقًة ومعنى لفًظا منها جزءًا نصبح حتى يوم إىل يوٍم من قوة بعد قوًة
جوهره يف مخالف املرصي العقل أن لو نجده كنا ما والجهد املشقة من ذلك يف نجد ال أننا

األوروبي. للعقل وطبيعته
حاسمة خطوات الكربى الحرب بعد خطونا فقد الحد، هذا عند أمرنا يقف لم ثم
كثرة أن يف أشك وما الرجوع، هذا إىل سبيٍل من وال عنها، نرجع أن يف أمل من لنا ليس
املحافظة سبيل يف واألموال بالحياة وتضحي والنفوس امُلَهج تبذل ألن مستعدة املرصيني

كسبناها. التي الحقوق هذه وعىل خطوناها التي الخطوات هذه عىل
سبيل يف خطتها التي الخطوات هذه عن مرص ترجع بأن يرىض الذي املرصي وأين
يقوم للحكم نظام إىل مرص تعود أن إىل يطمنئ الذي املرصي وأين الديمقراطي؟ النظام

النيابية. الدستورية الحياة غري عىل
نقًال؟ عنها ونقلناه أخذًا أوروبا من أخذناه يشء إال النيابية الدستورية الحياة وهل
لنفوسنا، غذاء حبه وأصبح بدمائنا، وامتزج بحياتنا اتصل حتى به نستمتع نكد فلم
أن إىل املرصيني يدعو داعيًا ألتخيل وإني عنارصضمائرنا. من وعنًرصا لعقولنا، وقواًما
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اليونان عرص يف أو الفراعنة عرص يف آبائهم عن ورثوها التي القديمة حياتهم إىل يعودوا
يسمع من يجد أتراه نفيس: وأسأل الداعي هذا أتخيل اإلسالمي، عرصها يف أو والرومان
إال أرى فال حال؟ كل عىل يجيب ولكنه اإلجابة، هذه يف يبطئ أو إجابته إىل ويرسع له
لم ُوِجد إن الداعي هذا أن وهو نفيس، أعماق من يصدر بل أمامي، يتمثل واحًدا جوابًا

به. ويهزأ منه يسخر من إال املرصيني بني يلَق
البغض أشد ومبغضني املحافظة، يف ومرسفني محافظني مرص يف نراهم والذين
ولن األوىل، العصور إىل بالرجوع يرضوا لن أنفسهم هؤالء القديم، الرتاث يف للتفريط

إليها. دعاهم إن العتيقة النظم إىل يدعوهم ملن يستجيبوا
ذكرت، مما ا جدٍّ أبعد خطوات خطونا قد نحن بل الحد، هذا عند أمرنا يقف ولم
ونسلك اإلدارة، يف سريتها ونسري الحكم، يف مذهبها نذهب أن أوروبا أمام فالتزمنا
االستقالل معاهدة إمضاء كان وهل أوروبا. أمام كله هذا التزمنا الترشيع، يف طريقها
سنسري بأننا املتحرض العالم أمام قاطًعا رصيًحا التزاًما إال االمتيازات إلغاء ومعاهدة

والترشيع؟ واإلدارة الحكم يف األوروبيني سرية
ذلك إىل وجدنا ملا العتيقة النُُّظم نحيي وأن أدراجنا نعود أن اآلن هممنا أننا فلو
عىل حراص ألننا نحن نقيمها عقابًا تُذلل، وال تُجتاز ال عقابًا أمامنا ولوجدنا سبيًال،
طريق يف ونجاريها نسايرها أن عىل عاهدناها ألننا أوروبا تقيمها وعقابًا والرقي، التقدم

الحديثة. الحضارة
وطبائعنا عقولنا إليها تدفعنا عنيًفا، دفًعا الحديثة الحياة إىل مدفوعون إذَْن نحن
عقول عن ا جدٍّ القديمة العهود منذ كثريًا وال قليًال جوهرها يف تختلف ال التي وأمزجتنا
وأبرمناها، أمضيناها التي املعاهدات إليها وتدفعنا وأمزجتهم، وطبائعهم األوروبيني
سبيلها يف وضحينا تحىص، ال جهوًدا سبيلها يف بذلنا بل راضني، قبلناها التي وااللتزامات
سبيلها يف واحتملنا األموال، كرائم سبيلها يف وأنفقنا الطاهرة، والدماء الذكية باألنفس

واآلالم. املحن رضوب
القرن منذ وبرامجه مناهجه ووضعنا رصوحه أقمنا قد نحٍو أي عىل عندنا، والتعليم
يف أبناءنا ن نكوِّ نحن نزاع، وال شك ذلك يف ما الخالص األوروبي النحو عىل املايض؟
آبائنا عقول أن فلو شائبة، تشوبه ال أوروبيٍّا تكوينًا والعالية والثانوية األولية مدارسنا
يف وضعنا فقد األوروبي للعقل وطبيعتها جوهرها يف مخالفة رشقية كانت وأجدادنا
حكمها وأنحاء تفكريها مذاهب ويف وطبيعتها جوهرها يف أوروبية عقوًال أبنائنا رءوس
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عن ومعاهدنا بمدارسنا نعدل أن إىل يدعونا داعيًا ألتخيل إني ولعمري األشياء، عىل
وأجدادنا. آباؤنا يسلكها كان التي القديمة الطريق إىل سلكناها التي األوروبية الطريق

مستهزئني منه ضاحكني سنلقاه أنا إال أرى فما هذا، إىل يدعونا داعيًا أتخيل إني
ضحًكا منه أكثرنا سيكونون — املحافظة مستقر وهم — األزهريني أن إال أرى وما به!
كان التي املذاهب هي كانت قد التعليم يف القديمة مذاهبنا أن عىل استهزاءً! به وأعظمنا
الظن، وأكرب الوسطى. القرون يف العقلية لحياتهم أصوًال ويتخذونها األوروبيون يذهبها
اليوم، عنهم نحن نأخذ كما املذاهب هذه عنا أخذوا قد أنهم فيه، شك ال الذي الحق بل
ال األمر حقيقة يف وبينهم بيننا فالفرق اليوم، سريتهم نحن نسري كما سريتنا وساروا
الحديثة حياتهم بدءوا غري. ليس بالزمان يتصل وإنما وجواهرها، األشياء بطبائع يتصل
عرش، التاسع القرن يف حياتنا فبدأنا العثمانيون الرتك رنا وأخَّ عرش، الخامس القرن يف
نهضتها، يف ولشاركناها بأوروبا، اتصالنا الستمر العثماني الفتح من عصمنا هللا أن ولو
ولكان العالم، وجه ولتغري سلكتها، التي الطريق نفس الحديثة الحياة إىل معها ولسلكنا

اآلن. شأنها غري شأن الحديثة للحضارة
طوًرا الرقي من العالم بلغ فقد والخطوب؛ األحداث برغم خريًا بنا أراد قد هللا أن عىل
مئاتها، بل السنني عرشات سبيله يف األوروبيون أنفق ما قصري عٍرص يف نبلغ أن من يمكِّننا

التوفيق. بهذا ننتفع ولم الفرصة هذه ننتهز لم إذا لنا فويٌل
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احلديثة

أقارن حني والعيب املذمة من نستأهله وما اللوم من نستحقه ما نصور كيف أدري ولست
األوروبية الحياة تخالف حياة لها كانت أخرى رشقية شعوٍب وبني املرصي شعبنا بني
نصور كيف األنحاء، جميع من األوروبية العقلية تباين وعقليات الوجوه، جميع من
كان قد األقىص الرشق شعوب من الياباني الشعب أن نذكر حني اللوم من نستحقه ما
أن إال هي فما أوروبا، شعوب وأقواها املخالفة أشد والعقلية املادية حياته يف يخالف
يف ويزاحمهم يشء، كل يف األوروبيني يشبه حتى كريًما يعيش أن إىل له سبيل أال أحس
حتى أراد أن إال هي وما فعل، حتى هم أن إال هي فما سريتهم، يف ويجاريهم ميادينهم،
أشد وتصانعه اإلشفاق، أشد أوروبا منه تشفق مهيب شعب هو وإذا أراد؛ ما إىل ق ُوفِّ

واالحرتام. واإلجالل اإلكبار من له أهل هو ما وتمنحه املصانعة،
اليابانيني بني كان ما الفروق من األوروبيني وبني بيننا يكن ولم بنا فكيف
ألوانه اختالف عىل العقيل تراثهم يف األوروبيني رشكاء ونحن بنا وكيف واألوروبيني؟!
اختالف عىل املادي تراثهم ويف ونَِحله، مذاهبه اختالف عىل الديني تراثهم ويف وأشكاله،

وأنحائه؟! رضوبه
رشكة وبينهم اليابانيني بني يكن ولم كله؟ هذا يف األوروبيني نشارك ونحن بنا كيف
نحن وإذا زحموهم، حتى األوروبيني زاحموا قد اليابانيون فإذا كثري، أو قليل منه يشءٍ يف
من أو الخري من أن ويف الباطل، من أو الحق من أن يف يجادل من ومنا متخلفني، نزال ما
بل هللا، أستغفر القديم! تراثنا من بحظنا نأخذ أن الرض من أو النفع من أن ويف الرش،

القديم. العرص ويف الوسطى القرون يف أساتذة لهم كنا
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ذلك يف نجادل ونحن ونه، يُِرسُّ وال ذلك يعلنون وهم ينكرونه، وال ذلك يعرفون هم
الراحة وحب العزيمة وفتور الكسل إال فيه املراء إىل يدفعنا ال ذلك، يف ونماري حق، بغري

العقل. جذوة وخمود العافية وإيثار
االستقالل حققنا أن بعد الصحيح الوطني الواجب إن القارئ، سيدي يا صدقني
ومن والجهد القوة من نملك ال وما نملك ما نبذل أن هو مرصإنما يف الديمقراطية وأقررنا
وللقوة للذلة، ال للعزة خلقهم قد هللا أن وجماعات أفراًدا املرصيني لنُشِعر واملال الوقت
املرصيني قلوب من نمحو وأن للخمول، ال وللنباهة لالستكانة، ال وللسيادة للضعف، ال
طينة غري طينٍة من ُخلقوا أنهم لهم يصور الذي الشنيع اآلثم الوهم هذا وجماعات أفراًدا
األوروبية. العقول غري عقوًال وُمِنحوا األوروبية، األمزجة غري أمزجة عىل وُفِطروا األوروبي،
يف نظرة ألهون يستقيم وال التفكري، أيرس أمام يثبت ال سخيف باطل كله فهذا

أخرى. جهٍة من األشياء طبائع ويف جهة، من التاريخ
الخطرية الفروق هذه األوروبيني وبني بيننا أن ولنقرر املحال، هذا ولنفرض
الطامعني أوداج لها تنتفخ والتي منا، العاجزين قلوب لها وتضطرب بها تمتلئ التي

األوروبيني. من واملستعمرين
الشعب حياة إىل يسريًة نظرًة فإن واقع؛ صحيح أنه وْلنُقرْر املحال هذا لنفرْض
ا مستعدٍّ كله اإلنساني النوع خلق قد هللا بأن تقنعنا أن خليقة املايض القرن يف الياباني
وأن يبلغوه، أن للناس يتاح ما الكمال من يبلغ أن خليًقا التقدم، عىل قادًرا للرقي،
منهم وأن ليأمر، يُخلق من الناس من أن زعم حني شنيًعا ً خطأ أخطأ قد أرسطاطاليس

ليطيع. يُخلق من
هذه واستقبال والواجبات الحقوق يف سواء ليكونوا جميًعا الناس ُخلق إنما كال!
يطغى الناس ولكن مكروه، من فيها علينا ُكتب وما خرٍي من فيها لنا أتيح وما الحياة،
الناس ولكن هادميه، نحن نكون وأن الطغيان هذا يُهدم أن ويجب بعض، عىل بعضهم

مزيله. من نحن نكون وأن البغي هذا يزول أن ويجب بعض، عىل بعضهم يبغي
حياتنا إىل ننظر أن يكفي السهلة؟ الهينة الفكرة بهذه االقتناع من أيرس يشء وأي
والغني ثقافة، من له حظ ال والذي واملثقف والجاهل، العالم بيننا فسنرى الخاصة،
ليكون — املرصيني نحن — منا فريًقا خلق قد هللا أن أفتظن والشقي. والسعيد والفقري،
ومحروًما غافًال جاهًال يكون أن منا آخر فريٍق عىل وقىض سعيًدا، وموفوًرا فطنًا عامًلا

شقيٍّا؟
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إىل وجدنا ما بها سعداء الحياة هذه من حظنا لنستويف جميًعا خلقنا قد هللا إن كال!
الشقاء. هذا دفع عن عجزنا ما بأثقالها أشقياء سبيًال، السعادة

كثري إىل حاجٍة يف أمورنا تدبِّر التي النُُّظم ولكن بعض، عىل يبغي بعضنا ولكن
االقتصاد وننظم العلم وننرش املدارس وننشئ القوانني نرشع حني ونحن اإلصالح، من
املساواة تحقيق هو واحد يشءٍ إىل نسعى إنما أوروبا من الديمقراطية النظم ونستعري

جميًعا. الواحد الوطن ألبناء طبيعي حق هي التي
وحني بعض إىل بعضنا ينظر حني فيها، نجادل وال ننكرها ال التي الفكرة فهذه
موضوًعا نجعلها وأال بها، نؤمن أن يجب التي الفكرة بعينها هي بعض، يف بعضنا يفكر
األرض يف أن أنفسنا من نمحو أن يجب الشعوب، من غرينا يف نفكر حني والنزاع للجدال
ُخلقت قد شعوبًا األرض يف أن أنفسنا من نمحو أن ويجب لتسودنا، ُخلقت قد شعوبًا
نريد الذي هذا والواجبات، الحقوق يف املساواة نظام أن أنفسنا يف نقر أن ويجب لنسودها،
الخارجية حياتنا يف نقره أن يجب الذي النظام بعينه هو الداخلية، حياتنا يف نقره أن

الصالت. من أوروبا وبني بيننا وفيما
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األوروبية احلضارة

واألوضاع الكاذبة املظاهر يف وال إرساًال، يُرسل الكالم يف ليست ذلك إىل السبيل لكن
ليس فذة واحدة وهي التواء، وال عوج فيها ليس مستقيمة بَيِّنة واضحة هي وإنما امللفقة،
لهم ولنكون أنداًدا، لهم لنكون طريقهم ونسلك األوروبيني سرية نسري أن وهي تعدد، لها
يُحمد وما يُكره، وما منها يَُحب وما ومرها، حلوها ورشها، خريها الحضارة، يف رشكاء

يعاب. وما منها
ونذهب السرية هذه نسري أنا والغريب مخدوع، أو خادع فهو ذلك غري لنا زعم ومن
ودخائل وعقائدنا ألفاظنا يف ذلك ننكر ولكننا اليومية، العملية حياتنا يف املذهب هذا
صادقني كنا إن إليه، أسكن أن وال أسيغه أن أستطيع ال بغيض نفاٍق يف فنتورط نفوسنا،
عنها ونصد عدوًال عنها نعدل أن يمنعنا فما األوروبية الحياة بغض من ونرسُّ نعلن فيما
أثناء من ثني كل ويف يوم كل عليه نقدم فيما صادقني كنا وإن اطِّراًحا؟ ونطَّرحها صدوًدا
وأعمالنا أقوالنا بني نالئم أن يمنعنا فما ومجاراتهم، األوروبيني تقليد من العملية حياتنا
يرتفعوا أن ويريدون أنفسهم يكربون بالذين يليق ال النفاق هذا فإن وسريتنا؛ آرائنا وبني

والدنيات؟ النقائص عن بها
هذه بحاجتنا نؤمن أن إما اثنتني: بني فنحن الوطني الدفاع قوة إىل حاجٍة يف نحن
قوة تكافئ أن يجب عندنا الوطني الدفاع فقوة وإذَْن يهزلون، وال يجدُّون الذين إيمان
وأن أوروبيٍّا، تنظيًما يُنظَّم أن يجب جيشنا أن ذلك ومعنى الهجوم، من له نتعرض ما
وأن أوروبا، لجيوش األوروبيون الشباب يُعدُّ كما الجيش لهذا يُعدُّوا أن يجب شبابنا
ضباط بها يأخذ التي الحظوظ بنفس الثقافة من يأخذوا أن يجب الجيش هذا ضباط
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تغري أن يمكن التي الجيوش عدة تكافئ أن يجب الجيش هذا عدة وأن األوروبية، الجيوش
من صنعه يمكن ما لصنع أبنائنا من فريًقا نُهيئ أن إىل مضطرون أننا ذلك ومعنى علينا،
شئون يف أبنائنا من الفنيون يكون وأن منها، نصنعه ال ما واستعمال عندنا، العدة هذه
األيام. من يوٍم يف علينا تغري أن يمكن التي األمم أبناء من كالفنيني اختالفها عىل الحرب
ذلك كل الستقاللنا، والصيانة حرمنا، عن والذياد حوزتنا عن الدفاع أن ذلك ومعنى
لونًا ه نوجِّ وأن األوروبيون، لها يتهيأ كما الحرب ألمور نتهيأ أن علينا ويفرض يكلفنا
يهيئون عندما األوروبيون إليه يتجه الذي الوجه نفس عندنا والتعليم الرتبية ألوان من

الوطن. أرض عن للدفاع أبناءهم
ألن األلم؛ من قليل غري شيئًا تجد حكومتنا ولعل مرصي، فيها يجادل ال أشياء هذه
النحو عىل الناحية هذه من املرصيني آمال تحقق أن من تمكِّنها ال املادية الحياة ظروف

تريده. الذي الرسيع
التي العدة وهذه والفر، الكر حرب وأجدادنا آبائنا عن ورثنا قد إنا قائل: قال فلو
نظامهم لألوروبيني فلندع والدرع، والدرقة والسهم والقوس والرمح السيف يف تنحرص
ُعَدِدها يف تشبه بجيوٍش ولنكتِف التدمري، وأدوات السالح ألوان من استحدثوا وما الحربي

… بيربس جيش أو الوليد بن خالد جيش وَعَدِدها
واالستهزاء، والسخرية بالضحك جميًعا املرصيون للقيه الكالم هذا قائل قال لو

عنه. وازوراًرا عليه التواء الناس أشد القديم وأنصار املحافظون ولكان
غارة أنفسنا عن لنرد الحربية قوتها يف األوروبية األمم نضارع أن نريد إذَْن نحن
عىل قادرين أصبحنا فقد مشكورين انرصفوا أعوام: بعد اإلنجليز ألصدقائنا ولنقول املغري
القوة، أسباب أراد فقد القوة أراد ومن الوسيلة، أراد فقد الغاية أراد ومن القناة، حماية
الشباب يهيئان أوروبيٍّا وتعليًما أوروبية تربية أراد فقد قويٍّا أوروبيٍّا جيًشا أراد ومن

العزيز. القوي الجيش لتكوين
ذلك يف يجادل وال شاكٌّ ذلك يف يشك ما اقتصادي استقالل إىل حاجٍة يف ونحن
بما نطالبها واإللحاح، بالدعاء الحكومة عىل ونثقل فيه، ونلح إليه، ندعو نحن بل مجادل،

تملك. ال وما تملك ما إىل ونتعجلها تستطيع، ال وما تستطيع
نريده وإنما إليه، والنظر بمشاهدته لنتمتع االقتصادي االستقالل نريد ال ونحن
االستقالل فهذا الوطن، أرض به لنحمي الجيش نريد كما وأقواتنا ثروتنا به لنحمي
أن نريد ال ألننا األوروبي؛ الطراز من اقتصاديٍّا استقالًال يكون أن يجب االقتصادي
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نستقل أن نريد وإنما والعراق، والشام واليمن الحجاز إىل بالقياس االقتصاد يف نستقل
وأمريكا. أوروبا إىل بالقياس االقتصاد يف

يصطنعها التي الوسائل نفس هي الوطن أرض حماية إىل وسائلنا أن فكما
الوسائل نفس هي القومي االقتصاد حماية إىل فوسائلنا أوطانهم، لحماية األوروبيون
نهيئ أن من بد فال وإذَْن ثروتهم، لحماية واألمريكيون األوروبيون يصطنعها التي
عليه واألمريكيون األوروبيون يهيئ الذي النحو نفس عىل االقتصادي للجهاد شبابنا
عىل الجهاد لهذا تهيئ التي واملعاهد املدارس ننشئ أن من بد وال الجهاد، لهذا شبابهم
الغاية أراد من ألن ومعاهدهم؛ مدارسهم عليه واألمريكيون األوروبيون أنشأ الذي النحو
سرية ونسري االستقالل نريد أن العقل يف يستقيم وال يكفي وليس الوسيلة، أراد فقد

العبيد.
شبابًا نهيئ أن من يمكِّننا الذي هذا واألدبي، والفني العلمي االستقالل نريد ونحن
وأنداده مثله بأننا األجنبي إشعار وعىل جهة، من وثروته أرضه الوطن؛ حماية عىل قادرين
نسمع أن ومن عنا، فيفهم األوروبي إىل نتحدث أن من يمكِّننا الذي هذا أخرى. جهٍة من
األشياء ونقوِّم يراها، كما األشياء نرى بأننا األوروبي نشعر أن ومن عنه، فنفهم لألوروبي
يطلب، ما مثل منها نطلب فنحن وإذَْن عليها، يحكم كما األشياء عىل ونحكم يقومها، كما
خدمه ال عليها، وأعوانه الحياة يف رشكاءه نكون أن ونريد يرفض، ما مثل منها ونرفض

الحياة. هذه إىل ووسائله
العلمي باالستقالل إال يكون ال الذي والنفيس العقيل االستقالل هذا نريد كنا فإذا
األوروبي، يتعلم كما نتعلم أن ووسائله بالطبع، وسائله نريد فنحن والفني، واألدبي
األوروبي يعمل كما لنعمل ثم األوروبي يحكم كما ولنحكم األوروبي، يشعر كما لنشعر

يرصفها. كما الحياة ونرصف
ال بحيث األجنبي إىل بالقياس أحراًرا بالدنا، يف أحراًرا نكون أن األمر آخر نريد ونحن
بعضنا يستطيع ال بحيث أنفسنا إىل بالقياس وأحراًرا علينا، يبغي أو يظلمنا أن يستطيع

بعض. عىل يبغي أو بعًضا يظلم أن
وقوامها الخارجية الحرية ونريد الديمقراطي، النظام وقوامها الداخلية الحرية نريد

االستقالل. هذا تحوط التي والقوة الصحيح االستقالل
التي هذه هي ووسائله شك، غري من وسائله نريد فنحن صادقني هذا نريد كنا فإذا
خارجها، يف مستقلة داخلها، يف حرة تكون أن من واألمريكية األوروبية لألوطان مكَّنت

الناس. نفوس ويف نفوسها يف كريمة
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إليها فلنسلك وإذَْن والعزة الحرية حياة نريد أن فإما اثنتني: بني أننا ذلك ومعنى
فاألمر وإذَْن واالستعباد الذلة حياة نريد أن وإما العزيزة، الحرة األمم سلكتها التي السبل
طريق. غري ويف نظاٍم غري عىل تستطيع كما فوىضتميض أمورنا نرتك أن وهو يسري،

العصور، أقدم منذ نريدها شك، غري من األوىل نريد وإنما الثانية، هذه نريد ال ولكننا
من جيٍل يف الوطنية شخصيتنا نُفِن ولم ما، يوًما استقاللنا ننَس لم أننا ذلك وآية
وطالبنا دائًما الشخصية بهذه احتفظنا وإنما علينا، أغارت التي الكثرية األجيال هذه
لهذه نردَّ أن الحديث العرص هذا يف جهادنا بفضل لنا أتيح وقد دائًما، االستقالل بهذا

واالستقالل. والكرامة العزة من حقها الخالدة املرصية الشخصية
الذي االستقالل نحوط وأن به، فزنا ما نضيع وأال كسبنا، بما نحتفظ أن علينا فالحق
كراًما الشباب من أجياًال الحديثة ملرص وننشئ كسبناها، التي العزة وننمي اسرتجعناه،
من السابقة أجيالنا بعض له تعرض ما ملثل يتعرضون ال للحرم، ُحماة للضيم أُباة أعزاء

والهوان. الذلة
متنٍي. أساٍس عىل التعليم بناء وهي لها، ثانية ال واحدة ذلك وسبيل
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اإلنكار من قليل غري بيشءٍ التفكري من النحو هذا سيلقون الناس من كثريًا أن أعلم وأنا
إال واالزورار اإلنكار إىل يدفعه ال خائًفا، ويزورُّ مشفًقا ينكر من منهم عنه؛ واالزورار له
ويعلن والخوف، اإلشفاق يتكلف من ومنهم الضمري، وسالمة القصد وحسن اإلخالص
طال قد نائمة فتنًة ليوقظ يقال كما األمور وعظائم والثبور بالويل داعيًا واالزورار اإلنكار
من تثري بما مستضيئًا وعاش الفتنة يف أوضع إذا إال يطمنئ يرىضوال ال وهو نومها، عليه

واللهيب. اللظى
عىل يكذبوا أن قبل أنفسهم عىل يكذبون الذين املتصنعون املتكلفون هؤالء فأما
فما ظلها، يف إال يسعدون وال بها إال ينعمون ال ألنهم الفتنة يوقظون والذين الناس،
حديثًا؛ إليهم نسوق أن وال قوًال إليهم نوجه أن وال فيهم، نفكر أن وال بهم نحفل أن ينبغي
فالخري مغلقة، نفوسهم ذات إصالح يف األمل وأبواب منقطعة، إقناعهم إىل السبيل ألن
الذين وأما القلوب. هذه عىل تأتي حتى قلوبهم يف تضطرم التي النار لهذه يُرتكوا أن
حريصعىل فأنا ضمري، وسالمة قصد حسن وعن وصدٍق إخالٍص عن ويخافون يشفقون
إليه حاجٍة يف هي ما الطيبة الكريمة قلوبهم إىل وأردَّ شك، من نفوسهم يف يثور ما أزيل أن
من الدينية حياتنا عىل يشفقون قوم املخلصني الصادقني هؤالء من واالطمئنان. األمن من
أن ويسمعون يرون هم إليه، أدعو الذي الرصيح القوي النحو هذا عىل بأوروبا االتصال
ديننا يبيحها ال ألشياء واستباحة املوبقات من وفنونًا اآلثام من كثريًا األوروبية الحياة يف
النحو هذا عىل األوروبية بالحياة االتصال إىل الدعوة إن أنفسهم يف فيقولون الحنيف،
وتحرض موبقة، من فيها فيما وتورِّط إثم، من األوروبية الحياة يف بما تغري أن خليقة

للدين. مخالفة من فيها ما عىل
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كلها، إثًما ليست األوروبية الحياة أن إىل األخيار الصادقني هؤالء نلفت أن يحُسن وقد
األوروبيون ارتقى وقد الرقي، من يمكِّن الخالصال اإلثم أن وإىل كثريًا، خريًا فيها أن وإىل
رش فيها بل كلها خريًا ليست املاضية وحياتنا الحارضة حياتنا أن وإىل شك، ذلك يف ما
فحياة شك، ذلك يف ما حياتنا انحطت وقد االنحطاط إىل يدفع ال الخالص والخري كثري،
أجيال تختلف مهما والرش الخري من مزاج زمان كل ويف مكان كل يف والجماعات األفراد

الظروف. من بهم يحيط ما يتباين ومهما الناس
أمر ويف دينه أمر يف لنفسه ينصح بأن خليق بالخري نفسه يؤثر الذي الفطن والرجل
فإذا ذلك، وسعه ما والسوء املنكر عن وينرصف واإلحسان، املعروف عىل فيقبل دنياه،
إىل بهم انتهت التي سريتهم يف األوروبيني ومجاراة األوروبية بالحياة االتصال إىل دعونا
وأنفع عندهم ما خري إىل ندعو وإنما وسيئاتهم، آثامهم إىل ندعو ال فنحن والتفوق، الرقي
املوروثة بحياتنا االستمساك إىل دعوا إذا األخيار الصادقني هؤالء أن كما سريتهم، يف ما
حياتنا يف بما نستمسك أن إىل يدعون ال شك غري من فهم املستقرة بتقاليدنا واالحتفاظ
إىل يدعون هم وإنما سيئات، من تقاليدنا يف بما نحتفظ أن إىل وال آثام، من املوروثة
االتصال إىل ندعو حني ونحن واملعروف، الخري من وتقاليدنا حياتنا يف بما نستمسك أن
األصل طبق صوًرا نكون أن إىل ندعو ال بها، أخذوا التي الرقي بأسباب واألخذ بأوروبا
يتخذون واألوروبيون عاقل. إليه يدعو وال إليه سبيل ال يشء فذلك يقال؛ كما لألوروبيني
تكون أن إىل ندعو وإنما دينًا، لنا املسيحية تصبح أن إىل ندعو ال فنحن دينًا، لهم املسيحية
بغري نعيش أن نستطيع ال ألننا املرصية؛ الحضارة أسباب هي األوروبية الحضارة أسباب

ونسود. نرقى أن عن فضًال ذلك
ولكن أمرهم، ظاهر يف مسيحيون فهم كثرية؛ أشياء يف يختلفون واألوروبيون
يف يتفقوا أن من الديني املذهب يف اختالفهم يمنعهم ولم وألوان، أشكال مسيحيتهم

نتائجها. ويف الحضارة أسباب
لم كله هذا ولكن لهم، دين ال من ومنهم دينًا، املسيحية يتخذون قوم األوروبيني ومن
بنتائجها االستمتاع يف ويتفقوا الحضارة أسباب يف يتفقوا أن من — قلنا كما — يمنعهم

بثمارها. والفوز
األوروبية املسيحية من وقفت قد الحديثة األوروبية الحضارة أن يف شكٍّ من وليس
هذه سبيل يف ضحت قد أوروبا أن يف شكٍّ من وليس متصلة، عنيفة خصومة موقف

واألموال. األنفس من الكثري اليشء الخصومة
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العقل ولكن والحضارة، الدين بني التوازن من يشءٍ إىل فيها انتهى قد األمر ولكن
يف والحضارة الدين بني تكن لم اآلثمة العنيفة الخصومة أن إىل انتهى قد املستقيم األوروبي
والشهوات األهواء بني كانت والحضارة؛ الدين يمثلون الذين بني كانت وإنما األمر، حقيقة

العقول. تنتجها التي والحضارة والشعور، القلوب يغذو الذي الدين بني ال
الدين رجال بني أو أوروبا يف والعقل الدين بني العنيفة الخصومة هذه مصدر ولعل
الذي القوي وسلطانهم وقوانينهم نظمهم لهم املسيحي الدين رجال أن العقل، ورجال
هذا عن يذودوا أن من بد لهم يكن فلم املختلفة، والظروف املتصلة العصور لهم كوَّنته

وبأس. قوٍة من لهم كان ما عىل ويحافظوا السلطان
أوروبا؛ بها شقيت التي رشوره ووقانا املحظور هذا من هللا عصمنا فقد نحن فأما
قد واإلسالم الطبقات، سائر من الدين رجال طبقة يميز وال األكلريوس يعرف ال فاإلسالم
دفاع من أوروبا جنتها التي السيئات فهذه وربه، العبد بني واسطة يجعل أن عن ارتفع
لناه وحمَّ فيه ليس ما اإلسالم عىل أدخلنا إذا إال نحن نجنيها لن سلطانهم عن الدين رجال

يحتمل. ال ما
يتجاوز يكد لم اإلسالم أن إىل األخيار الصادقون هؤالء يلتفت أن أحب فإني وبعد،
واملسلمني العرب من الوقت ذلك يف مركزها كان أجنبية بحضارات اتصل حتى العرب بالد

اآلن. منا أوروبا كمركز
واليونانية الفارسية الحضارة بأسباب يأخذوا أن من املسلمون العرب يتحرج فلم
ذلك من يتحرجوا لم الوقت، ذلك يف مسلمني يكونوا لم الذين والروم الفرس بها أخذ كما
يف رَي والسِّ األخالق فساءت الرش بعض ذلك من جنوا أنهم يف شكٍّ من وليس يرفضوه، ولم
لم ذلك من شيئًا ولكن اآلخر، بعضها يف النفوس ودخائل العقائد وفسدت البيئات، بعض
ثمرات ذلك من جنوا ألنهم واليونانية؛ الفارسية الحضارة بأسباب األخذ عن املسلمني يرد
ومن الحضارتني هاتني من صاغوا قد فهم اآلن؛ إىل بها تستمتع اإلنسانية تزال ال حلوة
العباس، وبني أمية بني أيام أزهرت التي الرائعة اإلسالمية الحضارة هذه القديم تراثهم
لم الرائعة اإلسالمية الحضارة وهذه الحرص. أشد عليها منا املحافظون يحرص والتي
اآلخر وببعضها البالد، هذه من ببعضها أتوا وإنما العرب بالد من املسلمون بها يأِت
يمكن الحياة أن يظنون والذين الروم. نصارى من اآلخر وببعضها الفرس، مجوس من
األرض هذه يف املطلق فالخري عظيًما؛ ً خطأ يخطئون وصالًحا وبرٍّا خريًا كلها تكون أن
اإلنسان وأودع والرش، الخري من مزاًجا حياتهم تكون أن للناس هللا أراد وقد مستحيل،

لها. ويختار لنفسه ولينصح والرش الخري بني ليميز دينه إليه وأنزل وإرادته عقله
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قاوموا املاجنني، ومجون الزنادقة زندقة كارهني أو راضني املسلمون احتمل وقد
الزندقة تلك أنتجت التي األجنبية الحضارة يرفضوا لم ولكنهم املعقولة الحدود يف ذلك

املجون. وهذا
شهدوا ولكنهم املاجنني، ومجون اق الُفسَّ وفسوق الزنادقة زندقة املسلمون شهد وقد

والصالح. الورع أصحاب وورع الزهاد وزهد اك النُّسَّ نسك كله هذا مع
وأرضابهما، نواس وأبي بشار شعر ورثنا مكتوبة؛ وهؤالء أولئك آثار ورثنا وقد
ورثنا ما بكل ننتفع أننا والغريب الزهاد. وزهد املتكلمني وكالم األئمة فقه ورثنا كما
نواس، وأبي بشار درس يحظر أن محافظة الناس أشد من ألحٍد يخطر وال أسالفنا من
ال الذين واملجان والزنادقة الفالسفة آثار من ورثنا ما تحريق السلطان إىل يطلب أن وال
قانون استصدار إىل داٍع دعا قد ولو وآراءهم، ِسرَيهم الفضيلة تقرُّ وال الدين يرىضعنهم
الناس أرسع أنفسهم الدين رجال لكان وأرضابهم وحماد نواسوبشار أبي شعر بتحريق

إليها. يجيب أو بها يدعو من عىل سخًطا الناس وأشد البشعة الدعوة هذه إنكار إىل
لهم العباس؛ وبني أمية بني أيام املسلمني حياة يف كاألمر األوروبيني حياة يف واألمر
ففيهم والرش؛ الخري من دائًما اإلنسانية الحضارة تنتجه ما تنتج مزدهرة خصبة حضارة
ولن الفجور، أصحاب وفيهم التقوى أصحاب وفيهم الهزل أصحاب وفيهم الجد أصحاب

واإلثم. التقى وتثمر والرش الخري تنبت وهي إال األرضحضارة يف توجد
أكثر ألن األوروبية؛ الحضارة بأسباب القوي األخذ بأسمن الدينية حياتنا فليسعىل

والروم. الفرس حضارة بأسباب قوة يف املسلمون أخذ حني بأٍس من عليها كان مما
مجد ونرفض جميًعا أسالفنا ونجحد كله ماضينا ننكر أن إما اثنتني: بني فنحن
أن وإما هذا، من ليشءٍ مستعدين أظننا وما اإلسالمية، الحضارة أسسوا الذين املسلمني
هم أخذوا كما قوة، يف األوروبية الحضارة بأسباب ونأخذ مذهبهم ونذهب نهجهم ننهج
يشء، إىل أدعو ال األمر حقيقة يف أني وليالحظ والروم. الفرس حضارة بأسباب قوة يف
القرن أوائل يف بأوروبا اتصلنا منذ بالفعل الحديثة الحضارة هذه بأسباب آخذون فنحن
العدول نملك وال ذلك غري نستطيع ال يوم، إىل يوٍم من ويشتد يزداد بها وأخذُنا املايض،

لهلكنا. العدول هذا حاولنا قد ولو عنه،
هذه عىل وأمٍن رضا عن يقبلوا وأن والخائفون، املشفقون يطمنئ أن أريد وإنما
الكريم الصالح الرجل هذا ألعرف وإني وخوف، إشفاٍق عن عليها يقبلون التي الحضارة
إىل فيها غارق وهو اإلنكار أشد األوروبية الحضارة ينكر تلك أو املحافظة البيئة هذه من
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وإني دفًعا، وبناته أبناءه إليها ويدفع أمىس، إذا فيها ويتقلب أصبح، إذا فيها يتقلب أذنيه،
يجهرون والفتيات، الفتيان واختالط السفور ينكرون كانوا صالحني كراًما قوًما ألعرف
األجنبية املدارس وإىل املدارس إىل يذهبن وبناتهم سبيله، يف ويجاهدون اإلنكار بهذا

صلة! الحجاب وبني بينه ليس ما األزياء من ويتخذن
أن إىل أدعو نفيس؛ يشءٍ إىل أدعو وإنما عميل، يشءٍ إىل األمر حقيقة يف أدعو ال إذن أنا
يعملون وما يقولون ما بني املالءمة وتتم ضمائرهم وتسرتيح األخيار هؤالء قلوب تطمنئ
دخل وقد األوروبية الحضارة بأسباب األخذ إىل ندعو أن السخف فمن وإال يعتقدون، وما
يف املسلمني إىل به يتحدث األكرب األستاذ الفضيلة صاحب وقام الرشيف األزهر يف الراديو

جميًعا. األرض أقطار
هذه علوم دخلت وقد األوروبية الحضارة بأسباب األخذ إىل أدعو أن السخف ومن
والفن العلم لتتلقى أوروبا عواصم يف األزهر بعوث وانترشت األزهر يف وفنونها الحضارة

األوروبيني. األساتذة عىل
بأسباب األخذ إىل ا جادٍّ أدعو بحيث الغفلة من لست أني عىل هللا أحمد إني كال،
األزهر، وهي الرشق يف املحافظة قلعة الحضارة هذه فتحت أن بعد األوروبية الحضارة
إن اإلرساف يشبه يشءٍ إىل إرساعه يدفعه الحضارة هذه إىل مرسًعا األزهر أصبح أن وبعد
الحديثة الحضارة وليدة وهي املرصية الجامعة أصبحت أن وبعد اإلرساف، هو يكن لم
يف للتطور وإمساًكا الجموح من وإشفاًقا للطفرة اجتنابًا املحافظة من يشءٍ إىل تميل

واندفاع. تهوٍر عن ال وفهم رويٍة عن نرقى أن من تمكِّننا هادئة معقولة حركة
الحضارة ننكر وأال وأعمالنا، وأقوالنا آرائنا بني نالئم أن مرة غري قلت كما أريد إنما

فيها. وغارقون عليها مقبلون ونحن األوروبية
الحضارة هذه عىل نقبل وأن النفاق، من نربئها وأن بالحق أنفسنا نصارح أن أريد
يشء كل قبل وفيه للقلوب، وأمن للضمائر راحة ذلك ففي عابسني؛ ال باسمني الحديثة
قوٍة يف األمور نواجه أن ومن أبوابها، من البيوت نأتي أن من لنا تمكني يشء كل وبعد

متنكرين. مستخفني حولها ندور أن بدل وعزيمة
جهرة إليه أسعى أن شيئًا أردت إذا أوثر ولكني مصيب، أم أنا أمخطئ أدري ولست

الليل! ظلمة ويف ا رسٍّ إليه أسعى أن ال النهار وضح ويف
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عىل بأوروبا القوي االتصال من خطر ال
شخصيتنا

االتصال أن وهو إليك، به أتحدث الذي التفكري من النحو هذا إىل ه يُوجَّ قد آخر واعرتاٌض
عن ورثناه ما وعىل القومية شخصيتنا عىل الخطر من يخلو ال قد بأوروبا الرصيح القوي

العظيم. الرتاث هذا من املجيد ماضينا
يلوون ال إليها فيرسعون األوروبية الحياة تفتنهم وجماعات أفراًدا نرى قد فنحن
هذا وأمر تحرتق، أن تلبث فال النار عىل الفراشة تتهالك كما عليها ويتهالكون يشءٍ، عىل
االعرتاض عىل الرد من عًرسا بأشد عليه الرد وليس السابق، االعرتاض كأمر االعرتاض
يف نفنى أن إىل وال ماضينا، نجحد أن إىل وال أنفسنا، ننكر أن إىل أدعو ال فأنا السابق؛
من استقاللنا ونحفظ ألوروبا نثبت أن إىل أدعو إنما وأنا هذا يستقيم وكيف األوروبيني،

تأكلنا؟! أن من ونمنعها وطغيانها عدوانها
وحني الضعف، يف مرسفني ضعاًفا كنا حني أوروبا يف الفناء لخطر معرَّضني كنا لقد
وحني ممتاًزا، وجوًدا لنا بأن نشعر نكن لم وحني والبعيد، القريب تاريخنا نجهل كنا
جوهٍر من ألنه املرصي عىل فضًال لألوروبي بأن نفوسهم أعماق يف يؤمنون منا فريق كان

ممتاًزا! رأًسا تغطي ألنها والطربوش العمامة عىل فضًال للقبعة وبأن ممتاز،
واستيقنَّا والكرامة، العزة واستشعرنا أنفسنا، وأحسسنا تاريخنا، عرفنا وقد اآلن فأما
أخاف ال فإني املزاج يف وال الطبع يف وال الجوهر يف فرق األوروبيني وبني بيننا ليس أن

األوروبيني. يف يفنوا أن املرصيني عىل
طواًال، وأزمانًا متصلة قرونًا عليها سلطانها مرصوبسطت عىل قوية أمم أغارت وقد

شخصيتها. تُفني أن وال تهضمها أن تستطع فلم
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للخطر؟ تعرِّضها أو املرصية الشخصية تمحو أن تكن مهما أمة اآلن أفتستطيع
ظافرة، الجهاد من وخرجت األرض يف أمة ألقوى الحديث العرص هذا يف مرص ثبتت لقد
جهادها يف انترصت أن بعد أفرتاها بحقها، وثقتها بنفسها إيمانها إال سالح لها يكن ولم
نكلت إذا الفناء لهذا مرص تتعرض إنما كال، اإلنجليز؟ يف تفنى ألن تتعرض لإلنجليز

الجهاد. وسائل من تعرف بما وتجاهدها بسالحها، أوروبا تقاوم أن عن عجزت أو
تعيش الذي الجغرايف إقليمها يشخصها بَيِّنة، واضحة مرص مشخصات فإن وبعد،
عليه تُغري أن من اإلقليم هذا حماية إىل ندعوها أن أوروبا يف مرص يُفني مما فهل فيه،
إىل ندعو فهل دينها، ويشخصها سالحها؟ بمثل أوروبا تقاوم لم إذا تحميه وكيف أوروبا؟
مقتضيات وبني بينه وتالئم الدين بهذا تحتفظ أن إىل دعوناها إذا أوروبا مرصيف تفنى أن
وتراثها العربية لغتها وتشخصها الحياة؟ مقتضيات وبني بينه أسالفنا الءم كما الحياة،
وهذا اللغة بهذه تحتفظ أن إىل دعوناها إذا أوروبا يف فنائها إىل ندعو فهل واألدبي. الفني
وحتى األوروبي، الرتاث وألوان األوروبية اللغات وسعته ما يََسَعا حتى وتنميهما الرتاث،

فضل؟ عليهما آخر لرتاٍث وال أخرى للغٍة يكون ال
دعوناها إذا أوروبا يف فنائها إىل ندعو فهل العظيم، الطويل تاريخها يشخصها ثم
ومستقبلها حارضها يكون أن عىل حريصة أنها وتثبت حرمته، التاريخ لهذا تحفظ أن إىل
لها كان بما تاريخها ينبئها أن اإلباء أشد وتأبى الكره كل تكره وأنها بماضيها، خليقني
أوروبا عىل عيال اآلن ولكنها حق هذا بأن فتجيبه الحضارة، عىل وفضل ومجٍد سيادة من
بأسباب تأخذ أن تريد وال الحارضة بحياتها مستمسكة ألنها أوروبا عىل عياًال وستظل

األوروبية؟ الحضارة
عىل يكن لم كما الحديثة، الحضارة من خطر املرصية الشخصية عىل ليس كال،
املرصيني شخصية تضيع ِلَم أدري ولست الحديثة، الحضارة من خطر اليابانية الشخصية
والسابقة املجد ملرصمن أن مع اليابانيني شخصية تضيع وال األوروبيني، سرية ساروا إذا

مثله؟! لليابان ليس ما
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واآلخر ا حقٍّ خطر أحدهما وجهني، له ولكنَّ التفكري من النحو هذا إىل ه يُوجَّ واعرتاضأخري
بالروح تتصل ال املادية، يف مرسفة مادية األوروبية الحضارة إن يقال فقد ا، حقٍّ مضحك
به ويشقى أوروبا به تشقى كثري رش مصدر ذلك أجل من وهي به، تتصل تكاد ال أو

أيًضا. كله العالم
جماعة وأخذ بها، وضاقت حضارتها يف زهدت قد نفسها أوروبا إن ذلك بعد يقال ثم
وعقولهم لقلوبهم ويلتمسون الحضارة، هذه عن يرغبون وفالسفتها وعلمائها كتابها من
وما األوروبيون؟ فيها يزهد حني األوروبية الحضارة عىل أفنُقبل الرشق، روحية يف غذاء
أنكرها وقد الحضارة هذه نعرف لنا وما أصحابها؟ أصغرها وقد الحضارة هذه نكرب لنا
عنه يرغب الذي الرش إىل األوروبيون فيه يرغب الذي الخري نرتك لنا وما أصحابها؟

األوروبيون؟
أفواههم، به يملئُون قوًما عامة والرشقيني خاصة املرصيني بني إن هذا؟ أقرأت
من زعاًفا. ا سمٍّ إال فيها يلقون فال الشباب نفوس يف به ويلقون أقالمهم، به ويجرون
والسخف الفارغ الكالم من ولكن املادية، من الحظ عظيمة األوروبية الحضارة أن الحق
تغذو التي السامية املعاني هذه من الحظ قليلة إنها يقال أن عاقل عنده يقف ال الذي
هذه من نجحت وقد املظاهر، مادية األوروبية الحضارة أن الحق من والقلوب، األرواح
إىل ثم الحديثة، التطبيقية الفنون إىل ثم الحديث، العلم إىل قت فُوفِّ باهًرا، نجاًحا الناحية
وأخطأ الجهل أجهل من ولكن اإلنسان، وحياة األرض وجه ت غريَّ التي املخرتعات هذه
العقل، نتيجة إنها الخالصة، املادة عن صدرت قد املادية الحضارة هذه إن يقال أن الخطأ
الروح نتيجة املنتج، الخصب الروح نتيجة إنها الروح، نتيجة إنها الخيال، نتيجة إنها
استغالل إىل ثم اإلنتاج إىل ثم التفكري إىل ويدفعه وينميه فيغذوه بالعقل يتصل الذي الحي
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األثرة تفسد الذي فيها، الفاني لها، الفارغ نفسه، عىل العاكف الروح هذا نتيجة ال اإلنتاج،
يستفيد. وال يفيد وال ينتفع وال ينفع فال أمره عليه

األوروبيني واملخرتعني األوروبيني والعلماء األوروبيني الفالسفة تاريخ لتدرس وإنك
االستعداد هذا يشء كل قبل له ممكن، حظ أعظم الروح من وله إال منهم واحًدا تجد فال
يف ثم الرأي سبيل يف والحياة واللذة والجهد بالوقت التضحية إىل يدفعه الذي السامي

اإلنتاج. سبيل يف ثم التفكري، سبيل
بما ويهذون سخًفا يقولون إنما الروح من خلًوا كان ديكارت أن يزعمون الذين إن

يعلمون. ال
ويصدرون جهٍل عن يتحدثون إنما الروح من خلًوا كان باستور أن يزعمون الذين إن
تضحي التي هي املادية األوروبية الحضارة هذه إن يعرفون. ال فيما ويخوضون غفلة عن

الطبيعة. عىل السيطرة سبيل ويف العلم سبيل يف األنفس من بكثرٍي يوم كل يف
ماديني؛ ليسوا بشًعا شنيًعا املوت فيه فيلقون الطريان يف يخاطرون الذين هؤالء
الطبيعة عنارص عىل العقل سلطان وبسط العلم تقدم سبيل يف بحياتهم يضحون ألنهم

الجامحة.
يبذلون ولكنهم األوروبية بالحضارة يضيقون وفالسفة وشعراء ُكتابًا هناك إن نعم،
يولُّون والفالسفة الُكتَّاب هؤالء من فريًقا إن للخطر، تعرضت إن سبيلها يف حياتهم
يعيشوا أن كله الرفض يرفضون بأنهم ثق ولكن ذلك، يظهرون أو الرشق شطر وجوههم

سريتهم. يسريوا أو الرشقيني عيشة
عن يرىض ولن الحي، الراقي الرجل بها يمتاز خصلة الحارضة بالحياة الضيق إن
األوروبي رأيت فإذا والخمود، للخمول ُخلقوا الذين إال اإلذعان قوامه مطلًقا رضا الحياة
رأيت وإذا للكمال، ا مستعدٍّ ممتاًزا راقيًا حيٍّا زال ما أنه فاعلم ويزدريها بحياته يضيق
قال وإذا بالزوال، آذنت قد دولته أن فاعلم له ُقِسَم بما قانًعا راضيًا ُمذعنًا األوروبي
كان فإن اثنتني: به نظن أن خليقون فنحن بغيضة، مادية حضارته إن لنا األوروبي
علمنا كاذبًا كان وإن البغيضة، املادية الحضارة هذه من املزيد يريد أنه علمنا صادًقا
بحسناتها لنفسه وليحتفظ دوننا، من بها ليستأثر الحضارة هذه يف يزهدنا أن يريد أنه

عبيًدا. له تجعلنا التي الروحية حضارتنا يف نحن وليمسكنا ومزاياها،
القريب فرشقنا شك، غري من القريب رشقنا ليسهو الروحي؟ الرشق هذا فما وبعد،
الحضارة هذه مصدر وهو أوروبا، يف ويزدهر يزدهي الذي العقل هذا مهد هو رأيت كما
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من يميزه روًحا هذا القريب للرشق أن أعرف وما بأسبابها، نأخذ أن نريد التي األوروبية
تأثر وآداب، وعلوم فنون القريب الرشق هذا يف ظهرت عليها، التفوق له ويتيح أوروبا،
هذا أهل أي املسلمون؛ ذلك عىل وأعانهم أوروبا، حضارة فأنتجوا والرومان، اليونان بها

القريب. الرشق
كالرشقيني منها األوروبيون أخذ سماوية، ديانات القريب الرشق هذا يف وظهرت
الديانات هذه أفتكون أيًضا، املسلم ومنهم اليهودي، ومنهم املسيحي فمنهم بحظوظهم،

الغرب؟! يف ومادة الرشق يف روًحا
وكاذبني صادقني األوروبيني بعض به يفتن الذي الروحي الرشق ليس كال!
هو األقىص، والرشق البعيد، الرشق هو وإنما القريب، الرشق هو حاٍل كل عىل فيخدعوننا
تتصل تكاد ال أو تتصل ال التي والفلسفة الديانات هذه من فيها وما واليابان والصني الهند
الصينيني ديانة نعتنق أن أنريد ألنفسنا: نختار األمرين أي فلننظر وفلسفتنا، بدياناتنا
األوروبية الحضارة بأسباب يأخذون هم ولكنهم حضارتهم؟ بأسباب ونأخذ وفلسفتهم،
أعواٍم منذ األمم عصبة إىل لجأت فقد الصني وأما ظاهر، فأمرها اليابان فأما قويٍّا، أخذًا
كما والصني األوروبي، النحو عىل التعليم لها لينظموا الخرباء إليها ترسل أن إليها تطلب
الغربية، الديمقراطية األمم عصبة نحو إحداهما مختلفتني: نزعتني بني اآلن مقسمة تعلم

الشيوعي. ومذهبها روسيا نحو واألخرى
نظرة إليه نظرنا إن مضحك هو فيه، غناء ال حديث هذا الروحي الرشق حديث إن
الرشق، روحية إىل ويدعون األوروبية، الحضارة يف يزهدون الذين املرصيني فإن عامة؛
الكره أشد لكرهوا وا ُخريِّ لو وأنهم يجدُّون، وال يهزلون أنهم أنفسهم إىل خلوا إذا يعرفون
بغض الشباب روع يف يلقي ألنه خطر؛ الحديث هذا ولكن والهند، الصني حياة يحيوا أن
نحو ويوجههم عزائمهم، ويضعف هممهم، فيثبط يعرفونها، التي األوروبية الحضارة

آخر. وال أول لها ليس بيداء إىل فيدفعهم يجهلونها، التي الرشقية الحضارة هذه
الرشق يجهلون عندنا والغرب الرشق أحاديث يف يخوضون الذين أن هذا ومصدر
حقائقها. يتعمقون وال األشياء ظواهر يعرفون ألنهم األحيان؛ أكثر يف جميًعا والغرب

الذي الكاذب، العلم هذا فهو الشباب أجيال منه نحمي أن يجب رش هناك كان وإذا
هذا الشباب أجيال عن نرد كيف فلننظر حقائقها، يتعمق وال األشياء بظواهر يكتفي
متني. أساٍس عىل الشباب ثقافة نقيم أن إال — أرى فيما — سبيل من ذلك إىل وليس الرش،
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معنى وليس بعيد، أمٍد إىل مرص يف كلها التعليم شئون توكل أن يجب وحدها الدولة وإىل
يمكن ما إلنشاء الجهد من يستطيعون ما والجماعات األفراد يبذل أن أكره أني ذلك
الحديث، وتطورها الخاصة، مرص حياة أن معناه بل وفروعه، التعليم أنواع من إنشاؤه
واإلرشاف دقيًقا، تنظيمها يكون وأن والحزم، بالجد كلها التعليم أمور تؤخذ بأن يقضيان
بني مضطربة مرص أن ذلك ومصدر تني، وال تفرت ال متصلة ومالحظاتها قويٍّا، عليها
فال مطلًقا جهًال جاهلة تزال ال املطلقة املرصيني كثرة أن أحدهما خطري: كالهما أمرين
الديمقراطية ألصول املالئم النحو عىل وبتعليمها بتعليمها، الديمقراطية تقوم أن من بد

وغاياتها.
تقوم وأن التعليم، لهذا والربامج املناهج تضع أن تستطيع التي هي وحدها والدولة
ينحرف ال حتى دقيقة، متصلة مالحظة ذلك تالحظ وأن والربامج، املناهج هذه تنفيذ عىل
أُنشئ الذي للغرض مباين غرض إىل ينتهي ال وحتى له، ُرسمت التي الطريق عن التعليم

أجله. من
أظنها وما املئة، يف العرشين تعدو ال وهي — املرصيني من املتعلمة القلة أن والثاني
ينكر وبرامج ومناهج متباينة ونظم التعليم، من مختلفة أللواٍن خضعت قد — تبلغها
حياتنا يف الخطرية آثاره له اضطراب ذلك عن ونشأ بعًضا، بعضها ويصدم بعًضا، بعضها

وألوانها. فروعها اختالف عىل املرصية
اآلن إىل كان وقد عليه، وتقوم الدولة تنشئه الذي املدني الرسمي التعليم فهناك
طريقة له اإلنجليز رسم وقد هينة، متواضعة أغراٍض إىل به يقصد األمر، هني متواضًعا
أعوام منذ نبذل ونحن اإلفساد، أشد وآثاره نتائجه وأفسدوا فأفسدوه ضيقة، محدودة
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بعض يف نوفق نكاد فال اإلنجليز، أفسد ما إلصالح متناقضة مضطربة مختلطة جهوًدا
والخذالن. اإلخفاق إىل فرتدنا العاديات تعدو حتى األمر

حافل غري األجنبية، باالمتيازات مستظالٍّ مرص، يف قام الذي األجنبي التعليم وهناك
بنرش إال معنيٍّ وال وأغراضه، الشعب حاجات إىل ملتفت وال لسلطانها خاضع وال بالدولة،
نحٍو عىل املرصيني التالميذ وتكوين البالد، لهذه والدعوة منها، جاء التي البالد ثقافة
وطنهم قدر نفوسهم يف يهون وأن املرصية، بيئتهم إليهم يبغض أن خليق خالص، أجنبي
ذلك مقاومة عىل وأقدر وأقوى، ذلك من أعظم أبنائها عىل مرص سلطان أن لوال املرصي،

آثاره. ومحو
وآخر إيطايل، تعليم وهناك مدني، فرنيس تعليم وهناك ديني، فرنيس تعليم فهناك
تفكر ال التعليم من األنواع هذه وكل أملاني، وآخر أمريكي، وآخر إنجليزي، وآخر يوناني،
اليونان ويف وأمريكا، إنجلرتا ويف وإيطاليا، فرنسا يف تفكر وإنما بها، تحفل وال مرص، يف

وأملانيا.
التعليم من وأغنى أنفع جملته يف األجنبي التعليم هذا يكون أن الحظ سوء ويريد
وإيثار، حٍب عن بل واختيار، رضا عن أبناءهم إليه املرصيون فيدفع الرسمي، املرصي
ملرص، حبهم يكن مهما األجنبية املعاهد هذه من يخرجون الذين الشبان أن ذلك عن وينتج
من يخرجون الذين عليه يفكر الذي النحو يخالف نحٍو عىل يفكرون فإنهم لها؛ وإيثارهم
يف املختلف التفكري هذا نتائج وتظهر مختلفة، أنحاءٍ عىل يفكرون هم بل املرصية، املعاهد

عليها. وحكمهم لألشياء تقديرهم ويف اليومية، العملية حياتهم
الرسمية، والربامج املناهج عىل املحافظة يزعم الذي الحر املرصي التعليم وهناك
يريد، كما يميض فكان ومالحظاتها، الدولة ملراقبة خاضًعا يكن لم قريب عهٍد إىل ولكنه
للتفكري، فساد مصدر أنها به توصف ما أقل بخصاٍل يمتاز وكان يستطيع، كما أو

والخاصة. العامة للسرية فساد ومصدر للخلق، فساد ومصدر
انترش وقد الواحدة، اليد أصابع عىل تعد نراها ما معاهد إال ذلك من نستثني نكاد ال
الدولة مدارس وعجزت التعليم، إىل الشعب حاجة اشتدت حني شديًدا انتشاًرا التعليم هذا
والجماعات، األفراد بعمل تنشأ املدارس فكانت الحاجة، هذه تريض أن عن ومعاهدها

يرسلهم. أين إىل يدري ال ألنه إليها؛ أبناءه يرسل الشعب وكان
الرش من كثرية أللواٍن يتعرض النحو، هذا عىل الشعب أبناء من ضخم عدد وكان
غري أمٍد إىل آثارها سنشهد أننا إال أرى وما اليوم، إىل آثارها نشهد نزال وما والفساد،

بعيد.
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آخر خاضع ألنه عليه ترشف عليه؛ ترشف وال الدولة عليه ترشف آخر تعليم وهناك
التعليم وهو عظيًما، استقالًال األمر حقيقة يف مستقل ألنه عليه ترشف وال لسلطانها، األمر

األقاليم. يف املنبثة املعاهد من به يتصل وما الرشيف األزهر عليه يقوم الذي الديني،
أوقاف ومن الخزانة، من عليه تنفق ألنها الدولة؛ عليه ترشف رسمي التعليم هذا
منحاًزا قريب عهٍد إىل كان ولكنه والقوانني، اللوائح من تصدر بما تنظمه وألنها املسلمني،
ال طريقه، يف ومىض عنه، الدولة وانرصفت نفسه، إىل انرصف قد العامة، الحياة عن
حدٍّ إىل تحميه — زالت وما — الدينية صفته وكانت مالحظة، وال ملراقبة يخضع يكاد
وهو عظيًما، — زال وما — عليه الناس إقبال وكان املدني، السلطان تدخل من بعيد
لكثرٍي املحافظة هذه بحكم وخضوعهم عليه، القائمني ومحافظة وبيئته، طبيعته، بحكم
خاصة صيغة والطالب التالميذ يصوغ أوضاعها، من وكثرٍي الوسطى، القرون أثقال من
الواقعة أو األمور، من األمر يعرض بحيث املدني، التعليم ينتجها التي للصيغة مخالفة
آخر، نحٍو عىل يتصوره املدني الشاب وإذا نحو، عىل يتصوره األزهري فإذا الواقعات، من
يف يتفقان وال والرأي، الحكم يف يتفقان وال والتقدير، التفكري يف يتفقان ال وذاك هذا وإذا
بني فقربت االختالف أسباب من أقوى كانت قد الوطنية النهضة أن ولوال والعمل، السرية
رفعت قد النهضة هذه أن ولوال وأعمالهم، آمالهم بني والءمت غايتهم، ووحدت املرصيني
أنتجت قد النهضة هذه أن ولوال واتباعها، قراءتها إىل املرصيني ودفعت الصحف، شأن من
نزعاتهم، اختالف عىل املرصيني من املستنريون قرأها التي الكتب من قليلة غري طائفة
حينًا مواطنيهم ومن حينًا، األجنبي من املرصيني عىل ُصبَّت التي املحن من ألوانًا أن ولوال
لكانت كله هذا لوال األلم، هذا من التخلص طلب يف وأرشكتهم األلم يف فأرشكتهم آخر،

اآلن. هي مما عاقبة وأشنع خطًرا، أشد التعليم يف االختالف آثار
وقد العلوم دار اآلن تمثله الخالص، واملدني الخالص الديني بني وسط تعليم وهناك
التعليم وهذا مثال. أصدق له يكون أن الحديث األزهر ويوشك حينًا، القضاء مدرسة مثلته
لكثرٍي مراعاة مهل، عىل نتطور أن إىل حاجٍة يف كنا حني األوقات من وقٍت يف مفيًدا كان قد
وصلنا قد ألننا توجيهه؛ يف النظر يعاد أن إىل حاجٍة يف أصبح قد اآلن ولكنه الظروف، من

النشاط. ومضاعفة اإلرساع إىل يدعو وإنما التلكؤ، وال اإلبطاء يحتمل ال طوٍر إىل
أن عن البعد كل بعيدة ويصورها العرص، هذا يف العقلية حياتنا يصور هذا كل
فكرنا إذا ونحن التعليم. إىل نطلبها التي املختلفة لحاجاتنا قل: أو لحاجتنا مالئمة تكون
تحوط أن املقبلة األعوام عرشات يف املرصية الدولة واجبات أوجب من أن إىل انتهينا قليًال
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يكن ومهما املرصية، الحدود داخل يف الديمقراطي النظام تقر وأن الخارجي، االستقالل
بالقياس شيئًا ليس الجهد هذا فإن الديمقراطية؛ وتثبيت االستقالل حياة يف األفراد جهد
تقم لم وهي إليه وأنفذ ذلك عىل أقدر الدولة ألن الدولة؛ تبذله أن يجب الذي الجهد إىل

له. إال بعد
حياطة إىل الوسائل فإن الخارجي؛ االستقالل تحوط أن الدولة أعمال أهم كان وإذا
حياطة إىل وسيلة وأي أعمالها، أهم ومن الدولة واجبات أول من هي االستقالل هذا
تنشئ أن وهي واألخرية، األوىل الوسيلة هذه األساسية؟ الوسيلة هذه تعدل االستقالل
والذياد حياطته يف بالنفس والتضحية االستقالل حب عىل املرصي والفتى املرصي الطفل
تكفي وأن بعض، من املرصيني بعض تحمي أن الدولة واجبات أول من كان وإذا عنه.
واألمن، العدل فيهم تقر وأن بعض، عن بعضهم بأس تكفَّ وأن بعض، رش بعضهم

… حرية لهم وتكفل املساواة لهم وتحقق
من كله هذا إىل الوسيلة فإن أعمالها، وأهم الدولة واجبات أول من كله هذا كان إذا
الوسيلة هذه تعدل الديمقراطية تثبيت إىل وسيلة وأي أعمالها، وأهم الدولة واجبات أول
أن عىل املرصي والفتى املرصي الطفل تنيشء وهي واألخرية، األوىل الوسيلة هذه األساسية،
وحياطتهم الرش، من حمايتهم سبيل يف بنفسه ويضحي بالخري، ويؤثرهم مواطنيه، يحب

حقوق. له تكون أن قبل واجبات عليه بأن ويشعر الظلم، من
الظروف يف يستطيعون التعليم وبني بينهم ُخيل إذا والجماعات األفراد أن أظن وما
تنيشء عىل يقوم الذي الخطري، الربنامج هذا يحققوا أن بمرص تحيط التي الحارضة

املرصيني. شباب من املقبلة األجيال قلوب يف الحديثة الوطنية
مطمئنون ونحن األجنبية، واملعاهد املدارس إىل نطلب أن نستطيع أننا أظن وما
وحياطة املرصي، االستقالل وحماية املرصي، الوطن حب أبنائنا قلوب يف تثبت أن ا، حقٍّ
املرصيني للشباب صارفة واملعاهد املدارس هذه تكون أال وحسبنا املرصية، الديمقراطية
واملعاهد املدارس إغالق إىل أدعو ولست أخرى، أوطان بحب لهم مغرية الحب، هذا عن
الدولية التزاماتنا ألن ال النفور، أشد منه نافر البعد، كل ذلك عن بعيد أنا بل األجنبية،
املدارسواملعاهد، بهذه االحتفاظ إىل تدعونا الوطنية حاجتنا ألن بل ذلك، وبني بيننا تحول
جهٍة من وهي املختلفة، األوروبية الحضارات عىل ملرص ُفتحت قد نوافذُ جهٍة من فهي

والتعليم. الرتبية فنون يف مدارسنا عىل متفوقة تزال ال أخرى
الحكومة عىل يفرضه الوطني الواجب أن وأرى فيه، وألح إليه، أدعو الذي اليشء ولكن
االستقالل، حماية وتفريطيف الوطن، ذات يف تقصري فيه التقصري أن وأرى فرًضا، والربملان
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يالئم التعليم من مقدار عىل محافظتها تكفل دقيقة مراقبة املدارس هذه تراقب أن هو
التفصيل. بعض فأفصله هذا يف واضًحا وألكن وواجباتها، املرصية الوطنية حقوق

الشعب ألبناء تكفل أن عليها الحق ومن الدولة حق من أن يف يخالفني أحًدا أظن ما
جهة، من الوطنية للشخصية املقومات أهم من اللغة هذه ألن وإتقانها؛ الشعب لغة تعلم
الدولة إىل طلبنا فإذا الواحد، الوطن أبناء بني والحياة التعامل وسيلة هي اللغة هذه وألن
تتعهد وأن العربية، اللغة تعليم مرص يف تقوم التي األجنبية املدارس عىل تفرض أن
هذا يكون ال حتى الدقيق؛ واالمتحان املستمر، والتفتيش املتصلة، باملالحظة التعليم هذا

النصح. إىل منه الخداع وإىل الجد إىل منه الهزل إىل أقرب التعليم
املدارس عىل هذا الدولة فرضت وإذا شطًطا، منها نطلب لم هذا الدولة إىل طلبنا إذا
واحدة. فهذه تطيق، مما أكثر إياها مكلفة وال عليها، جائرة وال لها، ظاملة تكن لم األجنبية
التاريخ كان إذا إال مرص يف تعلم أن أجنبية ملدرسة تأذن أال الدولة إىل طلبنا وإذا
والتفتيش باملالحظة الدولة تحققت إذا وإال فيها، التعليم أسس من أساًسا القومي
املدارس هذه نرهق ولم شطًطا، إليها نطلب لم فيه، لعب ال جد التعليم هذا أن واالمتحان

ثانية. فهذه عًرسا، أمرها من
الجغرافيا كانت إذا إال مرص يف بالتعليم ملدرسة تسمح أال الدولة إىل طلبنا وإذا
تحققت إذا وإال فيها، التعليم أسس من أساًسا املرصية وكاللغة املرصي كالتاريخ املرصية
املدارس هذه يف يتعلم الذي املرصي الشاب أن واالمتحان والتفتيش باملالحظة الدولة
الدولة نكلف لم املرصية، املدارس يف يتعلم الذي الشاب يعرفها مرصكما جغرافيا يعرف

ثالثة. فهذه معقول، غري شيئًا املدارس هذه عىل نفرض ولم شطًطا
يف اليشء بعض غريبة تظهر وقد التفكري، من يشءٍ إىل تحتاج رابعة مسألة وهناك
الديني التعليم مسألة وهي للعدل، مالئمة طبيعية األمر حقيقة يف ولكنها الرأي، بادئ
والتفتيش باملالحظة نتثبت أن علينا الحق ومن حقنا من أن األوليات ومن املدارس، يف
للدعوة موضوًعا تتخذهم وال آبائهم دين عن بالتالميذ تنحرف ال األجنبية املدارس أن
أيًضا، العمل يضمنها أن ويجب القوانني، تضمنها منها، مفروغ مسألة هذه والتبشري،

عليه. امتناًعا أو ذلك من نفوًرا تظهر األجنبية املدارس أن نظن وما
من أساسيٍّا جزءًا الديني التعليم كان إذا هذه: هي بالتفكري الخليقة املسألة ولكن
من أساسيٍّا جزءًا الديني التعليم هذا يكون أال يصح فهل العام، املرصي التعليم مناهج
ذلك املرصيني؟ بني تعليمها مرصوتنرش يف تقوم التي األجنبية املدارس يف التعليم مناهج
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فنحن التعليم، مناهج أركان من ركنًا وجعلناه املرصية، املدارس يف الدين علَّمنا إذا أننا
فيجب وإذن املرصية، الوطنية مقومات من خطري مقوم الدين أن عىل نعتمد شك غري من
الناس آراء أن الواقع التعليم. أجزاء األسايسمن الجزء هذا يف جميًعا املرصيون يشرتك أن
مدنيٍّا التعليم يكون أن يريد من الناس فمن املسألة؛ هذه إىل بالقياس تختلف ومذاهبهم
النهوض لألرس يرتك أن عىل له، املقومة املنهج أجزاء من جزءًا الدين يكون وأال خالًصا،
يجعله ما والعقاب املصاعب من التعليم هذا سبيل يف الدولة تقيم وأال الديني، بالتعليم
ألنه القومي؛ التاريخ وكتعليم اللغة كتعليم واجب الدين تعليم أن يرى من ومنهم عسريًا،
أن ا جدٍّ وواضح ذاته، يف التقصري وال إهماله، ينبغي فال الوطنية، للشخصية مؤسس جزء
أن اآلن املرصيني إىل يطلب أن املعقول غري من وأن املرصيني، مذهب هو األخري الرأي هذا
لألرس، الدين تعليم يرتك وأن خالص، مدني أساس عىل بالدهم يف العام التعليم يقيموا
الدين تعلموا وقد املدارساملرصية من يخرجون مرصيون هناك يكون أن ينبغي فال وإذن
وليس األجنبية املدارس من يخرجون وآخرون القومي، والتاريخ القومية واللغة القومي

ما. حظ الديني التعليم من لهم
قبول يف املشقة من قليل غري شيئًا ستجد األجنبية املدارس من كثريًا أن أعلم وأنا
املستقيم التفكري ذلك مع ولكنه املنطق، من النحو لهذا واإلذعان التفكري، من النحو هذا
وأن والحزم، بالجد األمور نأخذ أن نريد كنا إن له، اإلذعان عن مندوحة ال الذي واملنطق

الحديث. النحو عىل الوطنية الوحدة لنكون املرصية العقلية نوحد
البالد أرض يف األجنبية املدارس قيام أن جميًعا واملرصيون األجانب يفهم أن ويجب
هذه أرضها يف تقوم أن مرص قبلت فإذا الوطنية، السيادة لطبيعة مخالف املستقلة
أبنائها. عقلية عىل خطر أو لها، رش مصدر تكون لن أنها إىل تطمنئ أن فيجب املدارس
التي مدارسهم يف اإلسالمي الدين تعليم يقبلوا أن األجانب عىل الشاق من كان وإذا
املرصيني عىل الشاق من أن يذكروا أن فيجب بطبعها، مدنية أو بطبعها، مسيحية هي
هذا عليهم تحظر كانت األشياء طبيعة أن مع بالدهم يف األجنبية املدارس قيام يقبلوا أن

القبول.
فتكفل الحدود، هذه يف األجنبية املدارس عىل ترشف أن يجب الدولة أن األمر وجملة
من الوطنية، املدارس يدخلون الذين ألبنائها تكفله ما املدارس هذه يدخلون الذين ألبنائها
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القومي،1 والدين القومية، والجغرافيا القومي، والتاريخ القومية، للغة الصحيح التعليم
الخالص. املدني التعليم يؤثرون الذين مذهب تذهب لم الدولة دامت ما

من الدولة لتتمكن الحرة املرصية املدارس إغالق إىل أدعو أن عن البعد كل بعيد وأنا
الوطني. التعليم عىل دقيًقا إرشاًفا ترشف أن

املدارس يقيموا أن لألجانب تبيح التي الدولة أن أعلم ألني هذا؛ عن البعد كل بعيد أنا
حرًصا الناس أشد من ألني ثم الوطن، أبناء عىل ذلك تحظر أن تستطيع ال أرضها، يف
وحده، التعليم سبيل يف ال والجماعات األفراد يبذلها التي الخاصة الجهود تشجيع عىل
إىل وال الحرة، املدارس هذه إغالق إىل أدعو ال إذن أنا كلها، العامة املرافق سبيل يف بل
الدولة وتراقبها املالحظة، أشد الدولة تالحظها أن أريد ولكن إنشائها، عىل املقبلني تثبيط
االختالف هذا من لنربأ القومية؛ حياتنا أطوار من الطور هذا يف سيما وال املراقبة، أشد

إليهما. أرشت اللذين والتفاوت
متشابهة مرص يف كلها املدارس تكون أن أريد فال هذا، من أبعد إىل أذهب أنا بل
بينها يكون أن أحب وإنما واحدة، صيغة الشباب وتصوغ واحد، قالٍب يف تصب متوافقة
يف كلها تتفق أن برشط ولكن والنظام، والربامج املناهج يف واالختالف، التنوع من يشء
التلميذ، نفس يف الوطنية الشخصية تكوين يكفل الذي هو والربامج املناهج من مقداٍر

االستقالل. وحماية الديمقراطية، لتثبيت االستعداد طبعه يف ويركِّب
هذه تستمر أن أرجو فأنا الحر؛ التعليم بمالحظة تُعنَى أعوام منذ الدولة بدأت وقد
الحاجة إلرضاء صالًحا عندنا الحر التعليم يصبح بحيث وتتنوع، وتطرد وتنمو العناية،
من قصري أو طويل زمٍن بعد الدولة عن العبء تخفيف عىل وقادًرا جهة، من إليه الوطنية

أخرى. جهٍة
وما األزهر يف الديني التعليم بجوهر املساس إىل أدعو أن عن البعد كل بعيد وأنا
الشخصية مقومات من مقوم الدين أن قدمت فقد األقاليم، يف املنبثة املعاهد من به يتصل
للتعليم مرصملجأ كانت وقد اإليمان، أشد نفيس وبني بيني فيما بهذا مؤمن وأنا الوطنية،
معقًال مرص وكانت اإلسالمية، األقطار من كثرٍي عن ظله انحرس حني اإلسالمي الديني

املسلمني. بالد من كثري حمايته عن عجز حني لإلسالم

شاءت ما الدولة تتخذ أن يكفينا وإنما الدين، تعلم التي هي تكون أن املدارس هذه عىل نفرض لسنا 1
املدارس. هذه يدخلون الذين للمرصيني التعليم من النوع هذا لتضمن املعقولة الوسائل من
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تحوطه أن ينبغي بل ذاته، تقرصيف أو فيه، تفرط أن ينبغي ملرصال تليد مجد فهذا
للبالد النور ومرشق الهدى، موطن القديمة العهود يف كانت كما تصبح وأن وتنميه،

كافة. اإلسالمية
التعليم يصور أن أريد ولكني فيه، الشك بي يظن أن أحب وال فيه، أشك ال يشء هذا
الوحدة تكوين إىل تفصيلها: قدمت التي الوطنية الحاجة هذه يالئم تصويًرا األزهري

أخرى. جهٍة من االستقالل وحماية الديمقراطية تثبيت وإىل جهة، من املرصية
يكون أن يجب وبرامجه العام التعليم مناهج من مقداًرا هناك أن ذلك ومعنى
أن عىل واالمتحان والتفتيش باملالحظة الدولة ترشف أن ويجب املرصيني، بني مشرتًكا
يف أم الرسمية، املدارس يف تعلموا سواء عادلة، رشكة فيه، مشرتكون جميًعا املرصيني

ومعاهده. األزهر يف أم األجنبية املدارس يف أم الحرة، املرصية املدارس
الثانوي والتعليم األزهري األويل بالتعليم يقوم أن عىل حريًصا األزهر دام وما
والثانوي األويل التعليم هذا عىل للدولة الدقيق اإلرشاف يتحقق أن من إذن بد فال األزهري،
وحبه، وطنهم معرفة عىل ينشئُون جميًعا املرصيني أن من الدولة لتتثبت األزهر؛ يف
األزهر أخذ فإذا ودينه، وتقويمه وتاريخه، للغته واإلتقان سبيله، يف للتضحية واالستعداد
يف يذهب أن فله الثانوي تعليمهم من فراغهم بعد الدينية العلوم يف أبنائه تخصيص يف
القانون حدود ويف والعلمية، الدينية حاجته حدود يف الحرة، املذاهب من شاء ما ذلك

العام.
قد ألنها الدولة؛ لسلطان خاضعة وبرامجه األزهري التعليم مناهج إن يقال وقد
حق وهذا العام، السلطان لهذا خاضع فهو القوانني به تصدر ما وكل قانون، بها صدر
قوانني يف النظر يعاد أن أريد وإنما إليه، أطمنئ وال به أكتفي ال ولكني األمر، ظاهر يف
الظروف، من له خضعت ما نعرف ونحن رشعت، وكيف رشعت متى نعلم فنحن األزهر،
الصحيحة، الديمقراطية عهد يف ترشع لم والنظم القوانني هذه أن ذلك يف يقال ما وأيرس
الحقوق هذه بني نالئم أن أريد وإنما األزهر، حقوق من االنتقاص أريد أن باهلل وأعوذ
وسلطانًا الدولة، داخل يف دولة األزهر يكون وأال الصحيح، الديمقراطي النظام وبني
هيئة بقيت إذا اآلن الحال هي كما ويناوئه، العام السلطان يطاول أن يستطيع ا خاصٍّ
مدارس يف املعلمني تخريج من قوانينه له أتاحت ما بالفعل لألزهر أتيح وإذا العلماء، كبار

اختالفها. عىل الدولة
والربنامج، املنهج هو ليس كله التعليم ويف والثانوي، األويل التعليم يف املهم إن ثم
التعليم مناهج تكون وقد عليه، واإلرشاف التنفيذ هذا وطريقة والربنامج املنهج تنفيذ بل
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جميًعا املرصيون يشرتك أن يجب الذي املقدار هذا عىل مشتملة األزهر يف والثانوي األويل
ومن الوطنية، للحاجة مالئمة املكتوبة املناهج تكون أن يعدو ال صح إن هذا ولكن فيه،
هذا ينفذ أن نريد وإنما املرسوم، والربنامج املكتوب باملنهج االكتفاء نريد ال أننا البنيِّ
يف بالتعليم ينهضون والذين أيًضا، وجهه عىل الربنامج هذا ينفذ وأن وجهه، عىل املنهج
بشئون العلم من مكانهم لهم األزهر، علماء من جماعة األزهرية والثانوية األولية املعاهد
النحو عىل والثانوي األويل والتعليم يشء هذا ولكن األزهرية، بفنونهم الفقه ومن الدين،

آخر. يشء الوطنية املصلحة وتقتضيه نطلبه الذي
لوزارة يكون أن من بد ال وأوضح: أدق بعبارة أو للدولة، يكون أن من بد فال
عني هي املعارف وزارة ألن األزهر؛ يف والثانوي األويل التعليم عىل دقيق إرشاف املعارف

التعليم. من النوعني هذين عىل الدولة
مالحظة عن والثانوي األويل التعليم يشذ كمرصأن بلٍد يف األحوال من بحاٍل ينبغي وال
أمور تأخذ أن تريد الدولة كانت إن املعارف، وزارة بواسطة الدقيق إرشافها وعن الدولة

والحزم. بالجد التعليم
الذي النحو هذا عىل األزهر شئون يف املعارف ووزارة الدولة إقحام إن يقال وقد
هذا عىل الرد ولكن تقدير، أقل عىل منه عظيم لجزءٍ أو األزهر، الستقالل إضاعة نرسمه
هناك وليس الدولة، إرشاف عن والثانوي األويل التعليم الستقالل معنى هناك فليس يسري،
التعليم استقالل هو والرضوري املهم وإنما االستقالل، هذا يف لألزهر وال للدولة نفع
استمتعت إذا إال األكمل الوجه عىل واجبها تؤدي لن املرصية الجامعة أن فكما العايل،
األزهر فكذلك واملايل، اإلداري االستقالل من معقول وبمقداٍر التام، العلمي باالستقالل
من العايل التعليم هذا إليه يحتاج وبما ا، تامٍّ استقالًال العايل بتعليمه يستقل أن يجب
الوزارية املسئولية وال العام، السلطان يناقض ال معقوًال استقالًال واملال اإلدارة شئون

الدولة. حدود داخل يجري أو يكون ما كل عىل الدولة سيادة وال الربملان، أمام
البيئات من بيئة أي ويف يكن مهما والثانوي األويل التعليم أن كله هذا وخالصة
وزارة تتواله وأن الدولة، إلرشاف يخضع أن يجب مرص، يف القائمة األجنبية املرصية
لوزارة يكون أن إذن فيجب واالمتحان، والتفتيش باإلرشاف تتبعه أو مبارشة املعارف
إىل عنه تقاريرهم ويرفعون األزهر، يف والثانوي األويل التعليم يالحظون مفتشون املعارف
اشرتاًكا التعليم من النوعني لهذين االمتحان يف املعارف وزارة تشرتك أن ويجب الوزارة،

عنه. والرضا عليه اإلرشاف من يمكِّنها
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نطلبها كما األزهر إىل بالقياس نطلبها ونحن األشياء، طبيعة تفرضها أمور هذه
واألجنبي. املرصي الحر التعليم إىل بالقياس

والثانويرضورة األويل تعليمه عىل الدولة إرشاف إىل األزهر حاجة يجعل وهناكيشء
وتقاليده تاريخه بحكم األزهر أن وهو املرصية، الحياة أطوار من الطور هذا يف ماسة
العهد تمثل مما أكثر القديم والتفكري القديم العهد تمثل محافظة بيئة الدينية وواجباته

الحديث. والتفكري الحديث
وبني تفكريه بني املالءمة إىل األزهر يصل أن قبل دقيق طويل تطور من بد وال
األزهري للتعليم واألحداث الصبية تركنا إذا أننا لهذا الطبيعية والنتيجة الحديث، التفكري
ألن عرَّضناهم املتصلة، الدقيقة ومالحظتها ورعايتها الدولة بعناية نشملهم ولم الخالص،
ال التي الحديثة الحياة وبني بينهم وباعدنا قديًما، تكوينًا ويكونوا قديمة، صيغة يصاغوا
التي املصاعب من قليلة غري لطائفة وعرضناهم فيها، واالشرتاك بها، االتصال من لهم بد

العملية. الحياة بأعباء ينهضون وحني يرشدون، حني سبيلهم يف تقوم
جهة من األزهريني والطالب التالميذ ومصلحة جهة، من العامة الوطنية فاملصلحة

األزهر. يف والثانوي األويل التعليم عىل املعارف وزارة إرشاف تقتضيان أخرى،
قد القديم األزهري التفكري هذا أن وهو له، والطلب فيه، التفكري من بد ال آخر يشء
األوروبي بمعناهما والقومية الوطنية الحارضإساغة األزهري الجيل عىل العسري من جعل

الحديث.
من املسلمني إىل يتحدث األكرب األستاذ الفضيلة صاحب بعيد عهٍد منذ سمعت وقد
يكون أن يجب القومية محور أن إليهم فيعلن الدينية املواسم من موسم يف الراديو طريق
ولكن املسلمني، إىل املسلمني شيوخ من شيخ يتحدث حني صحيح وهذا املطهرة، القبلة
للقومية، آخر محوًرا هناك أن وشبابهم طفولتهم يف يتعلموا أن يجب األزهريني الشباب
الحدود تحرصها التي الوطنية محور وهو األكرب، الشيخ ذكره الذي املحور يناقض ال

الوطن. ألرض الضيقة الجغرافية
اإلسالمية القومية يتصوروا أن من زمالئه عىل وال األكرب، الشيخ عىل بأًسا أرى ولست

األيام. هذه إىل العصور أقدم منذ املسلمون تصورها كما
الحديث، العرص هذا يف نشأت قد والوطنية للقومية جديدة صورة هناك ولكن
نتائج من إليها نُقل ما مع مرص إىل نُقلت وقد وعالقاتها، األمم حياة عليها وقامت
تدخل إنما وهي األزهر، يف الجديدة الصورة هذه تدخل أن من بد فال الحديثة، الحضارة
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رسمناها، التي وبالطريقة رسمناه، الذي النحو عىل والثانوي األويل التعليم طريق من فيه
العام. السلطان وبإرشاف

األخري، واملسئول األول، املسئول هي الدولة أن الطويل التفصيل لهذا والنتيجة
املرصية العقلية تكوين عن والجماعات، األفراد وبعد والجماعات، األفراد قبل واملسئول
الدقة، كل دقيق أنه نظن تصويًرا صورناها التي الجديدة الوطنية الحاجة يالئم تكوينًا

االستقالل. وحياطة الديمقراطية تثبيت يف تنحرص إنها قلنا حني املالءمة، كل مالئم
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الديمقراطية

أركان من أسايس ركن واإللزامي األويل التعليم أن إثبات يف اإلطالة إىل حاجٍة يف لست
مهما االجتماعية الحياة أركان من أسايس ركن هو بل الصحيحة، الديمقراطية الحياة
وقد طويل، عرص منذ منه الناس فرغ قد يشء فهذا له، تخضع الذي الحكم نظام يكن
وكلَّف فرًضا، اإللزامي التعليم هذا فرض الذي الدستور صدر منذ أيًضا مرص منه فرغت
نخترص أن أردنا إذا ونحن إليه. أبناءهم يرسلوا أن اآلباء عىل وأوجب تكفله، أن الدولة
وال أوجز نجد لم للشعب، تكفلها أن الديمقراطية عىل يجب التي األساسية األغراض
وهي عامني، منذ الفرنسية الديمقراطية يف ذاعت التي الكلمات هذه من أصح وال أشمل
وما والسلم، والحرية الحياة جميًعا الشعب ألبناء يكفل أن يجب الديمقراطي النظام أن
تعميم يف قرصت إذا األغراضللشعب هذه من غرًضا تكفل أن تستطيع الديمقراطية أظن

كرًها. أو طوًعا به جميًعا الناس وأخذ األويل التعليم
القدرة لهم تكفل أن يشء كل قبل يجب الحياة، للناس الديمقراطية تكفل أن فألجل
أن من الفرد تمكِّن التي املختلفة املذاهب هذه يف الترصف لهم تكفل أن أي الحياة؛ عىل
يجب التي الحياة أن الطبيعي ومن عنتًا، أو مضارة ذلك يف يلقى أن دون قوته يكسب
املادية، ناحيتها من والرقي للتطور القابلة الحياة هي إنما للناس الديمقراطية تكفلها أن
ليس ويتحرك يتنفس أن عىل قادًرا الفرد يكون أن يكفي فليس املعنوية، ناحيتها ومن
يعدوه وال عنده يقف أن املادية الحياة أطوار من طوًرا الفرد بلغ إذا يكفي وليس غري،
فمن منه، خري آخر طوٍر إىل يجوزه أن من الديمقراطية تمكنه أن يجب وإنما يموت، حتى
يجب ما الشعب إىل أدت أنها وترى نفسها، عن ترىض أن تستطيع الديمقراطية أن زعم
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أخطأ فقد جوًعا، املوت من ويعصمهم أودهم، يقيم ما لألفراد تضمن حني إليه تؤدي أن
عادية من ويعصمهم أودهم، يقيم ما للناس الديمقراطية تضمن أن يجب شنيًعا، ً خطأ
ويتجاوزوا أمرهم، يصلحوا أن عىل القدرة ذلك مع لهم تضمن أن يجب ولكن الجوع،

الحياة. هذه يف ونعيم لذٍة من للناس هللا أباح بما االستمتاع يتيح ما إىل األود يقيم ما
فيهم وتشيع أقواتهم، الناس عىل توزع أن الديمقراطية إىل يُطَلب أن ينبغي وليس
الناس موعد وإنما إنساني، لنظام يتاح لن يشء فهذا مطمئنون، هادئون وهم والنعيم اللذة
ويُفرض الديمقراطية إىل يُطلب الذي إنما الصالحني، عباده بها هللا وعد التي الجنة به
بها ويلتمسون األرض، يف بها يسعون التي الكسب وسائل الشعب أفراد تمنح أن عليها
والجور، الظلم عن تنشأ التي العقبات، من فيها يقوم قد ما طريقهم من تزيل وأن الرزق،
من وسيلة وأول اإلنسان، لترصف نفسها الطبيعة مقاومة وعن واالستبداد، التحكم وعن
التعليم هو إنما األفراد أيدي يف تضعها أن الديمقراطية عىل يجب التي الكسب وسائل
يتزيد وأن واإلنسانية، والوطنية الطبيعية وبيئته نفسه، يعرف أن من الفرد يمكِّن الذي

والظروف. البيئات من به يحيط وما وطاقته حاجته بني يالئم وأن املعرفة، هذه من
األفراد منح الديمقراطية إىل يُطلب أن امليسور، من أو املعقول، من يكون ال وقد
فيه شك ال الذي اليشء ولكن الوسيلة، هذه من عليه يقدرون أو إليه يحتاجون ما كل
العيش إىل سبيل ال الوسيلة هذه من يسريًا حظٍّا األفراد تمنح أن ملزمة الديمقراطية أن

متحرضة. بيئة أي يف بدونه
أولها: عدة؛ ألغراٍض عليه وتقوم األويل، التعليم تنرش أن ملزمة الديمقراطية فالدولة
والثاني: يعيش، أن ليستطيع الفرد يد يف تكون أن يجب أيرسوسيلة األويل التعليم هذا أن
الوحدة لتكوين نفسها الدولة يد يف تكون أن يجب وسيلة أيرس األويل التعليم هذا أن
الوجود. هذا عن للدفاع وواجبها الحر، املستقل الوجود يف حقها األمة وإشعار الوطنية،
البقاء من األمة لتمكِّن الدولة يد يف الوحيدة الوسيلة هو األويل التعليم هذا أن والثالث:
أن ينبغي الذي اليسري الوطني الرتاث وحدة تضمن األويل التعليم بهذا ألنها واالستمرار؛

جيل. كل يف جميًعا األفراد ونقله تلقيه يف يشرتك وأن األجيال، إىل األجيال تنقله
لم إذا والعمل، البقاء من الدولة تمكِّن التي الرضائب دفع إىل حاجٍة يف األفراد وليس
الوجود عىل قادرة واحدة أمة وليكونوا ليعيشوا، إليه يحتاجون ما أيرس الدولة لهم تضمن

الخلود. عىل ثم
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أن البداهة إىل وأدناها وأوضحها الدولة واجبات أبسط من أن يف إذن شك من ليس
يلزمها ذاته يف فتقصريها ذلك، عليها الدستور فرض وقد عليه وتقدم األويل التعليم تنرش

الدستور. ذات يف التفريط إثم
الحياة، لهم ضمنت كما الحرية لألفراد تضمن أن مكلفة الديمقراطية كانت وإذا
للحرية الصحيحة فالدعامة والغباء، الغفلة تعايش وال الجهل، مع تستقيم ال الحرية فإن
وحقوقهم، نظرائه وبواجبات وحقه، بواجبه الفرد يُشعر الذي التعليم هي إنما الصحيحة
الذي االجتماعي التضامن شعور الرشيف، املدني الشعور هذا الفرد نفس يف يشيع والذي

عليهم. حقوقه نظراؤه ليحرتم عليه نظرائه حقوق احرتام عىل حريًصا يجعله
يعدو أن من تحميهم التي السلم للناس تضمن أن ُمكلَّفة الديمقراطية كانت وإذا
عليهم يعدو أن من تحميهم والتي الجغرافية، حدودهم داخل يف بعض عىل بعضهم
هي إنما الوجود، عىل تريدها الدولة ألن توجد؛ أن تستطيع ال السلم هذه فإن األجنبي،
إيجاد عىل القادرون وحدهم األحرار واملواطنون تحققها. وأداة توجدها مادة إىل محتاجة
عاجز الحرية من له حظ ال الذي الرجل أن ذلك أدواتها، وهم مادتها هم السلم، هذه
قادر هو إنما السلم، تصور عن بطبعه عاجز بل حمايتها، وعن السلم إيجاد عن بطبعه
فلن والعدوان، البغي فرصة له أتيحت إن باغيًا عاديًا يكون أن وعىل ذليًال، يعيش أن عىل
تعليًما لهم كفلت إذا إال سلًما وال حرية وال حياة للناس تكفل أن الديمقراطية تستطيع
يجب الذي التعليم هذا ما ولكن السلم. من ويمكنهم الحرية، لهم ويبيح الحياة، لهم يتيح
التي الثالثة األغراض هذه لهم لتكفل به وتأخذهم الناس يف الديمقراطية الدولة تذيعه أن

إليها. أرشنا
الطبيعية وبيئته نفسه يعرف أن من الفرد يمكن الذي هذا هو التعليم هذا أيرس
هذا تفصيل أردنا وإذا والوطنية، الطبيعية البيئة هذه وبني حاجاته بني ويالئم والوطنية،
ويحسب، ويكتب يقرأ أن إىل يشء كل قبل محتاج الفرد أن فنظن العلم من اليسري املقدار
أن نظراؤه وليستطيع نظرائه، عن يفهم أن ليستطيع ويديه، بعقله العمل أيرس ويعمل
قد األمة هذه وأن األمة، هي وطنية بيئة يف عضو أنه الفرد يعرف أن ويجب عنه، يفهموا
من بد فال وإذن يموت، أن بعد وستكون وجوده، أثناء كائنة وهي يوجد، أن قبل كانت
القائمة، ونظمها الحارضة، حالها يعرف أن من بد وال يسرية، معرفة تاريخها يعرف أن

ما. وجٍه عىل مستقبلها ويتصور بآمالها، يشعر أن من بد وال
لها قسم قد هللا ولكن الوهم، يف تضطرب وال الخيال، يف تحيا ال األمة هذه إن ثم
والتي أقطاره، تحرص التي الجغرافية حدوده املكان ولهذا فيه، أقرها األرض من مكانًا
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ورثوا ما حدود يف مطمئنون آمنون وهم ويعملوا بينها، يضطربوا أن األمة أفراد يستطيع
وقانون. نظاٍم من رشعوا وما وتقليد، عادٍة من

وخضعوا داخلها يف سريتهم غري أخرى سرية لهم كانت الحدود هذه تجاوزوا فإذا
غري لغة يسمعون وقد آبائهم، عن يرثوها لم وتقاليد ولعاداٍت يرشعوها، لم أخرى لنظم
األوضاع من كثرٍي إىل مضطرون حال كل عىل وهم حدودهم، داخل يتكلمونها التي اللغة
االستغراب، من شيئًا فيها وتثري الحرج، من يشء إىل نفوسهم تضطر التي العيش وألوان
الرقعة هذه الفرد يعرف أن إذن فيجب الحدود، هذه تجاوزوا إذا غرباء أنهم القول وجملة
واألموال، باألنفس وتفتديه وتؤثره، تحبه وطنًا لها فأصبحت ألمته قسمت األرضالتي من
تعيش ألنها ال العاديات، من حمايته سبيل يف الجهد من امليسور وغري امليسور وتحتمل
رفات من مكونة فأرضه القديمة، أجيالها ومستقر حضارتها، مهد ألنه بل فحسب، فيه
تباح، أال يجب التي لحرمتهم وإباحة واألجداد، اآلباء يف تفريط فيها فالتفريط األجيال،
به يستمتعون الذي النعيم ومصدر األفراد، يعيشمنه الذي الخري مصدر األرضهي وهذه
ونشاطهم، حياتهم ميدان ألنها حراصعليها هم هذا من وألكثر ولهذا حراصعليها. فهم
يحبون ما لكل األمني وامللجأ ومدنيتهم، حضارتهم ومستقر ورجائهم، آمالهم ومرسح
بعضهم ويفيض بعًضا، بعضهم يفهم أن من أفرادها تمكن لغة األمة ولهذه ويؤثرون،
يتعلم أن من إذن بد فال وأعرسها، حاجاته وبأيرس ضمريه ودخيلة نفسه بذات بعض إىل
اجتماعي حيوان أنه وهي: األولية، اليسرية الفكرة هذه ليحقق ويتقنها أمته لغة الفرد
ويف به، العلم يف جميًعا املرصيون يشرتك أن يجب الذي اليسري فاملقدار وإذن ناطق،
السيايس نظامها ثم ولغتها، وتقويمها مرص تاريخ هو ممكن، وجه أحسن عىل به العلم
اليسري املقدار هذا ثم أمورها، عليه وتصلح حياتها عليه تقوم الذي واالجتماعي واملدني

ما. حدٍّ إىل ويده بعقله يعمل أن من الفرد يمكن الذي
النظرة باختالف يختلف املايض: الفصل يف كأمره هنا الدين أمر أن ا جدٍّ وواضح
أمر تركت الخالصة املدنية الفكرة عىل التعليم إقامة رأت فإن الدولة؛ إليه تنظرها التي
الفكرة عىل إقامته رأت وإن والعقبات، املصاعب تعليمه سبيل يف تقم ولم األرسة، إىل الدين

الربنامج. هذا من مكانه الديني للتعليم قسمت الدينية املدنية
أيًضا، مسئولة هي بل فحسب، وقلبه الصبي عقل تكوين عن مسئولة الدولة وليست
النمو من وتمكينه والعلل، اآلفات من جسمه حماية عن خاص، بنوٍع مرص يف ومسئولة
مكان األويل التعليم يف يكون أن من بد فال فساد، وال الضطراب يتعرض ال الذي املطرد

مًعا. والعقول األجسام صحيحة أجيال تكوين لألمة يضمن البدنية للرتبية ممتاز
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من شيئًا املتحرضة البالد بعض يف ألنفسهم األويل التعليم عىل املرشفون يستبيح وقد
ألنهم العقل؛ وتربية للتعليم بالفراغ ويكتفون والنفسية، البدنية الرتبية حق يف اإلهمال
تربية من به ينهضوا لم بما والنهوض يحققوا، لم ما تحقيق يف األرسة عىل يعتمدون
تقدير؛ أقل عىل اآلن مرص يف مستحيل اإلهمال من النحو هذا ولكن واألخالق، األجسام
تستطيع أن عن البعد كل بعيدة يليه الذي والجيل الجيل هذا يف املرصية األرسة ألن
أن قبل طويل زمن مرور من بد وال والخلق، للجسم الصالحة الرتبية بأعباء النهوض
األحداث تكوين عىل معونتها وانتظار الرتبية، شئون يف األرسة عىل االعتماد الدولة تستطيع

والشباب.
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نكتفي أو إليها نقصد التي الغاية هما ليسا املرسوم والربنامج املكتوب املنهاج إن قلت وقد
لنفسه نافًعا شابٍّا يكون أن عىل القادر للنمو، الصالح الصبي تكوين هي الغاية وإنما بها،

وأمته.
ذلك سبيل وإنما فحسب، متقنًا والربنامج جيًدا، املنهاج يكون أن ذلك سبيل وليس

منتًجا. صالًحا تنفيذًا املتقن والربنامج الجيد املنهاج ذ يُنفَّ أن
عىل وتنفيذهما والربنامج املنهاج لفهم الصالح املعلم هو ذلك إىل الوحيد والسبيل

وأكمله. وجٍه أحسن
وكل األويل، باملعلم العناية من لها بد فال األويل بالتعليم تُعنَى أن الدولة أرادت فإذا
الكفاية ولكن الكفء، املعلم نهضبه إذا إال أمره يستقيم ال وطبقته فرعه يكن مهما تعليم
أبناء عىل أمني األويل فاملعلم املعلمني؛ من غريه لكفاية ليس آخر خطر لها األويل املعلم يف
أخرى. جهٍة من الدولة وأمام جهة، من الشعب أمام األمانة هذه عن مسئول وهو الشعب،
انتظروا املدارس إىل أبناءهم أرسلوا إذا واألمهات اآلباء ألن الشعب أمام مسئول
أخالقهم، واستقامت قلوبهم، وصفت وعقولهم، أجسامهم نمت وقد منها يخرجوا أن
الحال، هذه غري عىل أبناؤهم إليهم ُردَّ فإذا املدارس، هذه دخلوا حني منهم خريًا وأصبحوا
أبناؤهم إليهم ُردَّ إذا والنمو، الصحة لهم ينتظرون كانوا مرىضوقد أبناؤهم إليهم ُردَّ إذا
أخالقهم ة معوجَّ أبناؤهم إليهم ُردَّ إذا والفهم، املعرفة لهم ينتظرون كانوا وقد جهاًال
أن حقهم من كان السرية؛ وحسن الخلق استقامة لهم ينتظرون كانوا وقد سريتهم سيئة
كان حني فأفسد والرقي للتطور صالحني أبناءهم تلقى ألنه كله؛ هذا عن املعلم يسألوا
أبناء إليه دفعت حني ألنها الدولة أمام األمانة هذه عن مسئول وهو اإلصالح. منه يُنتَظر
يعيشون التي البيئة يف مصلحني صالحني أعضاء ليكونوا يهيئهم أن كلفته قد الشعب
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تعدهم والتي األويل، التعليم من يتلقونها التي الوطنية األمانة احتمال عىل قادرين فيها،
من خري حاٍل إىل والطموح الرقي من وتمكينه فيه، والعدل األمن وإقرار الوطن لحماية

فيها. هو التي الحال
قلوبهم، وضعفت هممهم، فرتت قد عاجزين، صبية الدولة إىل األويل املعلم رد فإذا
الدولة كانت والتقدير، والحكم الفهم حسن من لها ينبغي ما أيرس عن عقولهم وقرصت
للمهمة يهيئها ولم فأفسدها، صالحة مادة منها تلقى ألنه املعلم؛ هذا تحاسب أن خليقة

لها. تهيأ أن يجب التي
أمام الثقيلة األمانة هذه عن مسئوًال الشعب، أبناء عىل أمينًا األويل املعلم كان وإذا
يجد أن والدولة الشعب عىل حقه فمن أخرى، جهٍة من الدولة وأمام جهة، من الشعب
عنها. ويسأالنه عليه يفرضانها التي الثقيلة األمانة بهذه النهوض عىل املعونة عندهما

ملزمة الدولة أن فأولها والرعاية: بالعناية خليق كلها ثالثة أوجٍه ذات املعونة وهذه
ذلك ومعنى وجه، أحسن عىل الثقيلة األمانة بهذه لينهض صالحة تهيئة املعلم تهيئ أن

رجاله. األويل للتعليم تخرج التي واملعاهد باملدارس تعنى أن يجب الدولة أن
من تبلغ فلن مال، من سبيله يف تنفق ومهما جهد، من ذلك يف الدولة تبذل ومهما
أبناءنا، إليهم نكل الذين األمناء تخرج التي هي املدارس هذه ألن ذلك ينبغي؛ ما ذلك
التعليم أمر نحقر مرصأن يف تعودنا وقد ومادتها، الوطنية الحياة قوام إليهم الدولة وتكل
نخطئ كما يشءٍ يف نخطئ أننا أحسب وما له، ويفرغون به ينهضون الذين وأمر األويل،

ومعلميه. األويل التعليم ازدراء من عليها مضينا التي الخطة هذه يف
حياتها يف الصالح، يكون ما كأحسن صالحة املعلمني مدارس تكون أن من بد ال
يشعرون وال وهوان، ابتذال عيشة فيها الطالب يعيش ال بحيث املعنوية، حياتها ويف املادية
فإنك الشعب، طبقات من متواضعة منحطة طبقة وبأنهم الدولة، عىل عيال بأنهم فيها
واالستقالل، الحرية وحب والكرامة العزة الطفل نفس يف يبث أن األويل املعلم إىل تطلب
الرجل ألن واالستقالل؛ الحرية حب قلبه يف وترشبه والكرامة، العزة تشعره أن فيجب
الخنوع عىل نشأ الذي الرجل وألن وهوانًا، ذالٍّ إال ينتج أن يستطيع ال املهني الذليل

واستقالًال. حرية ينتج أن يمكن ال واالستعباد
املعلمني يف يفكر بأن يشء كل قبل خليق صالًحا جيًال ينشئ أن يريد الذي الشعب إن

الجيل. هذا له ينشئون الذين
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يجب بل واملعنوية، املادية الناحية من صالحة املدرسة حياة تكون أن يكفي وليس
ينتج ال الجهل فكذلك عزة، تنتج ال الذلة أن فكما أيًضا، صالًحا فيها التعليم يكون أن

علًما.
التاريخ هذا يجهل وهو وطنهم تاريخ الصبية تعليم األويل املعلم تكلف أن ينبغي وما
وهو وطنهم جغرافيا الصبية تعليم تكلفه أن ينبغي وما منقوًصا، مشوًها إال يعرفه ال أو

أقطاره. وال الوطن حدود يعرف وال الجغرافيا، هذه يجهل
أن أردت إن الدين يف مثله وقل النظام، يف ذلك مثل وقل اللغة، يف ذلك مثل وقل

األويل. التعليم من جزءًا الدين يكون
أبناء وجعل األمية، محو هو إنما كمرص بلٍد يف األويل التعليم أن صحيًحا وليس
به نكتفي كنا بما املعلم من يُكتَفى بحيث ممكن، وقت أقرص يف كاتبني قارئني الشعب

الحساب. وأوليات والكتابة القراءة الصبية تعليم عىل القدرة من حني منذ
املقاومة عىل قدرة من وال نضج، من له حظ ال الذي التعليم من النوع هذا فإن
يلم الذي الصبي فإن الخري؛ إىل منه الرش إىل أقرب يكون أن يوشك والثبات، واالستقرار
فرٍع يف يميض أن دون العملية الحياة ميادين إىل يُدفع ثم والحساب والكتابة بالقراءة
تعلم عما ورصوفها الحياة تشغله أن فإما اثنتني: بني الصبي هذا التعليم، فروع من آخر
ووقت وقته أضاع قد هو وإذا بدأ، كما واهيًا كان، كما جاهًال ويرتد فينساه الكتاب يف
إليه يقع ما كل يقرأ هو وإذا والكتابة، بالقراءة علمه يستبقي أن وإما املدرسة، يف معلميه
وتباينه، اختالفه عىل يقرأ ما صورة يتخذ ألن مستعد عقله وإذا اختيار، وال تمييٍز غري يف

وتناقضه. اضطرابه وعىل
والحكم، الفهم عن عاجًزا التفكري، مشوَّه الرأي، فاسد العقل، ضعيف ينشأ هو وإذا
الشباب من النوع وهذا إليه، يدعى ما لكل واالستجابة إليه، يلقى ما بكل للتأثر ا مستعدٍّ
ننزع أن فيجب دائًما، االجتماعي النظام عىل خطر ألنه أمته؛ وعىل نفسه عىل خطر
االكتفاء وفكرة األويل، التعليم يف والحساب والكتابة بالقراءة القناعة فكرة رءوسنا من
سيطرتها تؤجل وإنما اليسري، التعليم بهذا تمحوها وال تحاربها ال فإنك األمية؛ بمحاربة
علٍم وال فهٍم غري عىل االجتماعي الفساد ألوان من كثرٍي يف للتورط منها لرش األفراد عىل

تمييز. وال
وأقوم وأعمق أهم األويل التعليم بأن واقتنعنا الفكرة، هذه رءوسنا من انتزعنا وإذا
هو كما األويل باملعلم نكتفي أال علينا يجب فقد والحساب، والكتابة القراءة تعليم من
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والحساب، والكتابة القراءة من أكثر يعرفون األولني املعلمني من جيًال نكوِّن وبأن اآلن،
والحساب. والكتابة القراءة إىل أخرى أشياء الصبية يعلِّموا أن عىل ويقدرون

لدخول أساسيٍّا رشًطا الثانوية الشهادة جعلت إذا غاليًا الناس بعض يراني وقد
وهو الحديثة، الديمقراطية به تأخذ الذي هو هذا ولكن األولية، املعلمني مدارس الطالب

والجد. بالحزم املقبلة األجيال تكوين أخذنا إن به األخذ من لنا بد ال الذي
اليشء ولكن األويل، التعليم بأعباء للنهوض الجامعي التعليم يشرتط أال أفهم وأنا
بحياة تتصل التي الرتبية أصول إليه أضيفت إذا الجامعي التعليم هذا أن فيه شك ال الذي

آخر. يشءٍ أي إىل منه النفع إىل أقرب كان وتنشيئه الطفل
يظفر أن يف ألح ولكن الجامعة، من األويل املعلم يتخرج أن يف ألح ال ذلك مع وأنا
يف ذلك بعد يفرغ ثم العامة، الثقافة من صالح مقداٍر عىل ليحصل الثانوية بالشهادة

أعوام. ثالثة أو عامني والتعليم الرتبية لشئون املعلمني مدرسة
لهذين الزمة نتيجة األويل املعلم إىل بالقياس به العناية من بد ال الذي الثالث والوجه

املاضيني. الوجهني
متواضًعا ا، جدٍّ متواضًعا مركًزا االجتماعية حياتنا يف يشغل مرص يف األويل فاملعلم
يقيم مما يمكنه أجًرا إىل تأجره وال الرزق، يف عليه تقرت الدولة ألن املادية؛ الناحية من

غري. ليس أوده
يعيش أن ويف يعيش، أن يف املطلق حقه له الناس، من كغريه إنسان األويل واملعلم
ويعلمهم أبناءه يربي أن ويف األمل، له ويبسم لألمل، يبسم أن ويف ما، حدٍّ إىل راضية عيشة
أن من بد وال مركزه، من خري مراكز يف لهم يطمع أن ويف تعلم، ومما هو ربي مما خريًا
وحقه جهة، من الخطري عمله يالئم أجًرا الدولة تأجره أن ومن ذلك، من حياته تمكنه

أخرى. جهٍة من املعقول وأمله الطبيعي
واألمل الراضية، الحياة أبواب له وفتحت إليه، ونظرها فيه رأيها الدولة غريت وإذا
بحظٍّ وظفر عليه، وحكمه إليه، الشعب نظر وتغري أيًضا، الشعب رأي فيه تغري الباسم،
مدرسة يف الطالب يشعر أن نريد أننا وكما مواطنيه. بني واالحرتام الكرامة من معقول
نريد فنحن كريًما، عزيًزا يكون أن يف مثلهم الحق له املرصيني، من كغريه بأنه املعلمني
التالميذ. أمام لهما مثاًال ليكون والكرامة العزة بهذه واجبه يؤدي حني املعلم يشعر أن

خري وإشفاق عطف نظرة إليه ننظر أو األويل، املعلم نزدري أن التناقض أغرب ومن
والكرامة العزة أبنائنا نفوس يف يشيع أن يف عليه ونلح إليه نطلب ثم االزدراء، منهما

واالستقالل. والحرية
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عندنا اآلن هو كما األويل املعلم يكون أن مرصمن يف العقلية الحياة عىل ا رشٍّ أعرف ال
وزارة عىل الطبقات أهون يمثل بأنه شاعًرا األمل، محدود النفس، منكرس الحال سيئ

شأنًا. املعارف
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من يكون ال فقد ا، حقٍّ التقويم إىل محتاج آخر، وجٍه من غريب عندنا األويل التعليم وأمر
يف التقصري أو األويل، التعليم عىل بالبخل مرص يف الدولة تُتهم أن اإلنصاف من وال العدل
ألوانًا ذلك سبيل يف لنفسها تخلق الدولة ولكن الدستور، يريد كما وإذاعته بنرشه العناية
الدولة ترصد ما أكثر تستنفد ألنها كله؛ جهدها عليها تفسد تكاد واملشكالت املصاعب من

غناء. ذلك يف تغني أن دون التعليم لهذا املال من
للمدرسة رأسها يف القديم العهد وضع أو رأسها، يف وضعت املعارفقد وزارة أن ذلك
محولة نفع، غري يف والجهد للمال مضيعة عقيمة أنها به توصف ما أقل صورة األولية
الخطأ أولها ملتوية، معوجة أخرى طريٍق إىل املنتجة، الصالحة طريقه عن األويل للتعليم

الفساد. وآخرها
الحديث، األوروبي الطراز عىل بناء األولية املدرسة تكون أن تريد املعارف فوزارة
لتقيمه أو لتستأجره الصالح البناء يف يشء كل قبل فكرت مدرسة تنشئ أن أرادت إن فهي
اآلن أعرف ال املال، من قليل غري مقداًرا كله هذا يف وأنفقت الحديث، تأثيثه يف فكرت ثم
املعارف وزارة تنفقه ما أن الظن وأكرب ينبغي، مما أكثر أنه أحقق ولكني بالضبط، هو ما
األمر هذا إىل الوزارة نظرت إذا وتأثيثها مدارس إلقامة يكفي وتأثيثها مدرسة بناء يف

غالية. أوروبية نظرة ال معقولة، مرصية نظرة
يكون أن املهم وإنما حديثًا، األثاث يكون أن وال أنيًقا، البناء يكون أن املهم فليس
عىل وليس نظيًفا، األثاث يكون وأن الصحية، الرشوط من املعقول للقسط مستكمًال البناء

متواضعني. واألثاث البناء يكون أن من بأس الشعب عىل وال الدولة
التأنق هذا أن ذلك واإلرساف؛ التأنق من فيه نحن فيما البأس كل البأس كان وربما

جميًعا. والنظام األخالق عىل خطرة مباعدة املنزلية والبيئة املدرسية البيئة بني يباعد
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يرى مما خريًا ونظافة نظاًما فيه فريى املكتب إىل القرية ابن يذهب أن أفهم فأنا
ويحيا وترًفا، تأنًقا فيه فريى املكتب إىل القرية ابن يذهب أن أفهم ال ولكني منزله، يف
والتي الليل، وطول النهار آخر يحياها التي الخشنة الغليظة حياته إليه تبغض حياة فيه
يزهد أن خليق ذلك وذويه، أهله عيشة إىل ويعود التعليم من يفرغ أن بعد سيحياها
عليه يقدر ال قد فيما يطمعه وأن ألف، ما إليه يبغض وأن املتواضعة، حياته يف الصبي
وأن النظام، عليه يستقيم ال والضيق والحنق السخط من يشءٍ إىل األمر آخر يضطر وأن
معقول، وتطور وتفكري رويٍة من تأتي ال التي عنارصالثورة من خطًرا عنًرصا منه يجعل

ا. رشٍّ كله بهذا وحسبك والحسد، والضيق والحنق السخط من تأتي وإنما
األنيقة املدارس بناء يف تبذله الذي الكثري املال هذا أنفقت املعارف وزارة أن فلو
املرصيني لحياة املالئمة املتواضعة املدارس بناء يف املال هذا أنفقت أنها لو املرتفة، واملكاتب
املعلمني، أمر من واإلصالح األويل التعليم نرش يف قليل غري ألفادت وقراها؛ مرص مدن يف
جاهلة، تزال ال الشعب كثرة ألن رضورة؛ عندنا األويل التعليم نرش أن ذلك إىل أضفنا فإذا
وزارة يجعل أن خليًقا هذا كان األنيق، املرتف البناء إىل منها أحوج املعرفة إىل وألنها
وبرامجه، مناهجه ويف ومكاتبه، مدارسه يف كله؛ األويل التعليم أمر يف النظر تعيد املعارف

واملعاهد. املدارس من إليه يحتاجون وما معلميه، ويف
تستأنف الذي الوقت هذا من األويل التعليم شئون يف النظر إلعادة أصلح وقت وأي

جديد. عهٍد يف جديدة حياة مرص فيه
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وأشنعه الخطأ أشد فمن والربامج، املناهج ترسمه كما األويل تعليمهم الصبية أتم وإذا
بما ونهضت حقهم، الصبية هؤالء إىل أدت قد أنها إىل تطمنئ أو بذلك الدولة تكتفي أن
من ممكن بأيرسحظ وتزويدهم الجهل، من الشعب أبناء حماية من الديمقراطية تفرضه

العلم.
ملا معرًضا تُرك إذا الحجر ولكن الحجر، عىل كالنقش الصغر يف الحفظ إن يقال قد
تطمس أن خليًقا كان القديم، الشاعر يقول كما الجنوب وريح الشمال ريح عليه تنسجه
خلًوا بالنقش، األيدي تمسه أن قبل كان كما للعني ويظهر معامله، وتستخفي رسومه،
بادية الرسوم تظل حتى وحني، حنٍي بني وتنقيته تعهده من إذن بد فال رسم، كل من

الريح. نسيج يخفيها وال غبار، يسرتها ال واضحة،
يمضوا أن خليقون ويحفظه الرسم يقبل الذي بالحجر الصبي نفس يشبِّهون والذين
مجرد إىل االطمئنان ينبغي ال كما التعليم، مجرد إىل يطمئنوا وأال غايته، إىل التشبيه بهذا
من الصبي نفس عىل تنسج أن خليقة ومشاغلها الحياة خطوب فإن الحجر، عىل النقش
من األحبة ترك ما عىل وشمأله القيس امرئ جنوب تنسجه ما مثل والنسيان الهموم
من الدولة يعفي وال التعليم هذا يتم ال األويل التعليم بشهادة فالظفر واآلثار. الرسوم
خروجهم بعد بالتعليم نتعهدهم ولم بالدرس نتابعهم لم إذا خليقون الصبية ألن تبعاته؛
أن قبل كانوا كما أميني ويرتدوا حفظوا، ما وينسوا عرفوا ما يجهلوا أن املكاتب، من

املدرسة. يدخلوا
ثالثة: أقساًما املدرسة من خروجهم بعد ينقسمون الصبية هؤالء أن والواقع

بعيدة. أو قريبة غاياٍت إىل العام التعليم يف يميض فريق •
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القوت. بها يكسب املهن من مهنة ليتعلم الفني التعليم إىل يميض وفريق •
من فيه يعملون فيما وأقاربهم آبائهم مع فيعملون الحياة تتعجلهم ثالث وفريق •

تجارة. أو صناعة أو زراعة

العام. التعليم أمر يف نتحدث حني إليه نعود أن إىل فلندعه األول الفريق فأما
فيه نقول ال الذي الفني التعليم بتنظيم يعنون الذين إىل فأمره الثاني الفريق وأما
عىل الحق من إن نقول أن نستطيع ولكنا فيه، القول وال به العلم نحسن ال ألنا شيئًا
وأن التعليم، هذا عىل تقرصهم أال الفني التعليم إىل يقصدون الذين الصبية لهؤالء الدولة
بحيث مدارسهم يف التالميذ هؤالء أقام ما اطراد يف يرتقى الثقافة من مقداًرا إليه تضيف
نفسه الوقت يف أخذوا قد كانوا يصطفوها أن أرادوا التي باملهنة ظافرين منها خرجوا إذا
وتزيد املعرفة، وبني بينهم وتقارب الجهل، وبني بينهم تباعد التي الثقافة من حسن بحظٍّ
ال شبابًا وتجعلهم بنفوسهم، وامتزاًجا عقولهم، يف رسوًخا األولية املدارس يف تعلموه ما
ويجدون وقلوبهم، وعقولهم بأيديهم يعملون ولكنهم فحسب، ليعيشوا بأيديهم يعملون
الربيئة النقية باللذات واالستمتاع العيش عىل بل وحده، العيش عىل ال القوة كله هذا يف

الشباب. بها يستمتع أن يجب التي
التعليم إىل أو العام التعليم إىل يتجهوا أن يستطيعون ال الذين الثالث الفريق وأما
حقهم فمن ليعيشوا، يعملوا أن إىل وتضطرهم ذلك، عن تعجلهم الحياة ظروف ألن الفني
انتهت الذي الحد هذا عند يقفوا وأال حفظوا، ما ينسوا وأال عرفوا، ما يجهلوا أال الدولة عىل
العمل من إليه يحتاجون ما بني تالئم أن الدولة عىل حقهم ومن األولية، املدرسة إليه بهم

ما. حدٍّ إىل الثقافة أسباب امليضيف من إليه يحتاجون ما وبني القوت لكسب
بعد إليها يختلفون مسائية يسرية دروًسا الدولة لهم نظمت إذا ذلك لهم يتهيأ وإنما
خالًصا اختياريٍّا وال األويل، كالتعليم خالًصا إجباريٍّا ذلك يكون أال عىل أعمالهم، من الفراغ
حظ وفيه الحرية، من حظ فيه ذلك؛ بني شيئًا يكون وإنما املطلقة، الحرية لهم فيه تُرتك
التي الشهادات وهذه واملسابقات، باملكافآت والتشجيع الرتغيب كان وربما اإلجبار، من
الركود هذا عن والرتفع الثقافة، هذه من التزيد عىل حثهم إىل طريق أقوم الشباب، تغري
سبلها. لهم تهيئ ولم املعرفة أبواب لهم الدولة تفتح لم إذا إليه يضطرون الذي العقيل
عىل الثقافة امليضيف من الصبية هؤالء تمكني إىل الوسيلة تجد أن عىل قادرة والدولة
دخلوا الذين إخوانهم وبني بينهم بعيًدا األمد يكن لم الشباب سن بلغوا إذا حتى مهل،
والذوق. والحكم الفهم ملكة فيهم ينمي املعرفة من بيشءٍ فيها فتثقفوا الفنية املدارس
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فحسب، والشعور والذوق العقل بتنمية جميًعا الصبية لهؤالء مدينة الدولة وليست
الرياضة من حظهم وترقية أجسامهم بتنمية أيًضا وللشعب ولنفسها لهم مدينة هي بل
الثقافة عليه تشجع الذي النحو عىل الرياضة هذه شجعت إذا ذلك لها يتأتى وإنما البدنية،

العقلية.
وعىل أوًال، يعيشوا أن عىل قادرين صالحني، شبابًا للشعب الدولة تضمن كله بهذا
منها يبلغوا أن ويستطيعون الحياة، طيبات يف يرغبون بل العيش، بأدنى يقنعوا أال
وعىل ثالثًا، عليهم حقه ويقدروا الوطن معنى يفهموا أن وعىل ثانيًا، يريدون ما بعض
ويزاحم بعًضا، بعضهم يعايش أن من تمكنهم التي االجتماعية الصلة هذه يفهموا أن
الجرائم يف تورٍط وال اإلثم، إىل قصد وال للرش، تعمد وال مضارٍة غري يف بعًضا، بعضهم
بما ويشعروا ويحققوه، اإلنسانية معنى يفهموا أن عىل أخريًا وقادرين رابًعا، والسيئات
أن عىل الجملة عىل قادرين واجب، من لها عليهم وما حقٍّ من األجنبية األمم عىل لهم

جميًعا. وللناس ووطنهم وأرسهم ألنفسهم بتبعاتها وينهضوا الحياة يفهموا
يعرضها اضطرار عن أو عمٍد عن الدولة فيه تتورط ذلك من يشءٍ يف تقصري وكل
ويقيم الشعب، حق ويف الديمقراطية حق يف التفريط إثم ويحملها وأشنعه، اللوم ألثقل
ألن عرضة ذلك أجل من وهي وجهه، عىل له ُخلقت ما تؤِد لم أنها عىل القاطع الدليل
يتعرض وما مال، من ينفق وما جهد، من يبذل بما يقيمها الذي الشعب عليها يسخط
األمن، فساد من السخط هذا عىل يرتتب ملا وعرضة واألرواح، باألنفس التضحية من له
يعرف فليس تبتدئ كيف عرف إن التي االجتماعية الثورات وهذه النظام، واضطراب

تقف. حدٍّ أي عند وال تنتهي، كيف
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التعقيد، أشد معقد ولكنه نظن، بحيث والسهولة اليرس من إذَْن األويل التعليم فليس
وبني بينه يالئموا أن من عليه املرشفني تمكن التي املتصلة الدقيقة املالحظة إىل يحتاج
إىل طوٍر من وتنتقل تتغري حتى تستقر تكاد ال التي واإلنسانية، الوطنية الحياة هذه
هذا يف األمم حياة أن الواضح فمن نعرفها، ال والتي نعرفها التي الظروف بتأثري طور
التفكري وألوان املختلفة، الحاجات تدفعها ريثما إال وتطمنئ تثبت تكاد ال الحديث العرص
الرقي من األمم باختالفحظوظ وبطأ تختلفرسعة والتبدل التغري من فنوٍن إىل املتباينة،

واالنحطاط.
إىل وأدنى أيرس كان املايض القرن أثناء األويل التعليم تصور أن يف شكٍّ من وليس
يقرأ أن من الصبي وتمكني األمية، بمحو منه يكتفي أن يمكن كان فقد اآلن، منه السذاجة
وكلما التفكري، يف أمعن رقي كلما وهو يوم إىل يوٍم من يرقى العقل ولكن ويحسب، ويكتب
وكلما قبل، من يجهلها كان التي املجردة الحقائق من كثريًا استكشف التفكري يف أمعن
فاخرتعت للناس، العملية الحياة بها تأثرت املجردة الحقائق هذه من مقداًرا استكشف
أن إىل الناس واضطر يوم، إىل يوٍم من يزداد تعقيًدا الناس أمور وتعقدت تكن، لم أشياء
من به أنفسهم يأخذوا أن ينبغي ما وبني اطراٍد يف تتعقد التي الحياة هذه بني يالئموا

أثقال. من كواهلهم عىل تلقي وما تبعات، من عليهم تفرض بما لينهضوا العلم
أمور عىل يرشفون الذين بعناية خليق الواضحة الحقيقة هذه يف الدقيق والتفكري
هذه وبني الشعب طبقات من املمتازة الراقية الطبقة بني الصلة يحقق ألنه التعليم؛
دائًما. وقوامها الوطنية الحياة مادة هي والتي الدهماء، نسميها التي األخرى الطبقات
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يف متوسطني الثقافة يف متواضعني قوٍم إىل األويل التعليم أمور تجعل أن ينبغي فال
التي وجهته يوجهوه أن عىل وال التعليم، هذا يفهموا أن عىل يقدرون ال هؤالء ألن العلم؛
يقتضيه بما يحيطوا أن عن وعجزهم العلم، من حظهم قلة ذلك من يمنعهم له، تنبغي
أعبائها. احتمال عىل ويعينهم الحياة الناسمن يمكن الذي التعليم تطور من الحياة تطور
فنحسب ضئيًال، ومتواضًعا يسريًا سهًال نراه األويل! التعليم بلفظ نغرت ما أكثر وما
كثرة إعداد هو األويل التعليم أن وننىس ضئيًال، ومتواضًعا يسريًا سهًال كلفظه معناه
أخرى. جهٍة من املاضية األجيال تراث الشعب كثرة وتحميل جهة، من للحياة الشعب

إنما املتعلمني، أنصاف به ينهض أن يستطيع الذي الهني اليسري باليشء هذا وليس
وقادة علمائها من النابهني وخالصة األمة صفوة إىل يكون أن خليق األويل التعليم أمر
لفهم بل الخاصفحسب، الوطني التطور لفهم ال عقولهم تتسع الذين أولئك فيها، الرأي

كلها. اإلنسانية الحضارة له تخضع الذي العام التطور
التعليم عىل الخطر من ا جدٍّ أشد عليه املرشفني جهل من األويل التعليم عىل والخطر
أن ذلك ينبغي، بحيث العقول وسعة الكفاية من أمره ومدبرو مديروه يكن لم إذا العايل
األساتذة ألن سيئاته؛ وتُجتنب رشوره، تُتقى أن يمكن العايل التعليم عىل املرشفني قصور
وعجز املدبرين قصور من يكون ما يصلحوا أن عىل قادرون التعليم لهذا يفرغون الذين
سلطان يقاوموا أن من أضعف فهم األويل بالتعليم ينهضون الذين املعلمون فأما املديرين،
فإذا التعليم، هذا أمور عىل املرشفني قصور يفسده ما يصلحوا أن من وأعجز الرؤساء،
الحق فمن املعلمني، تخرج التي باملدارس العناية أشد تعنى أن الدولة عىل الحق من كان
بحيث األويل، التعليم هذا إدارة إليهم تكل الذين اختيار يف جهٍد من تملك ما تبذل أن عليها
طريقه يف يجمد ولن إليه، يطلب عما يقرص لن التعليم هذا أن إىل تطمنئ أن تستطيع

الحياة. ومجاراة التطور عىل لها قدرة وال املرونة، من لها حظ ال صلبة أداة ويصبح
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الطول، يف مرسفة الناس بعض يراها قد التي اإلشارات هذه بعد األويل التعليم ولندع
الخواطر من به تحيط أن ينبغي بما تحيط أن عن بعيدة اإليجاز، يف مرسفة نحن ونراها

واآلراء.
منذ بها عنينا قد التعليم، مراحل من أخرى مرحلة إىل ولننتقل األويل التعليم هذا لندع
االضطراب، أعظم مضطربة االختالف، أشد مختلفة ولكنها متصلة، عناية القرن هذا أول
ولم أمًال، لها تحقق ولم نفًعا، البالد عىل تُجِد لم أنها به توصف ما أقل نتائج إىل منتهية

الثانوي. التعليم مرحلة وهي املعقول، الفكري الرقي من لها ينبغي بما تبلغها
الذين نفوس يف االختالط أشد مختلطة أنها املرحلة هذه أمر من نالحظه ما وأول
الثانوي التعليم يبدأ فمتى أيًضا، الواقعة العملية الحقيقة ويف عندنا، التعليم عىل يرشفون

ينتهي؟ ومتى
االبتدائي التعليم من الفراغ بعد يبدأ الثانوي التعليم إن مرص: يف ذلك عىل الجواب

الثانوية. بالشهادة الطالب يظفر حني وينتهي
الثانوي التعليم وبني بينه الصلة تكون أن عىس وما هو؟ ما االبتدائي التعليم ولكن

أخرى؟ جهٍة من األويل التعليم وبني وبينه جهٍة من
يطمنئ مقنع، جواٍب إىل به واالنتهاء فيه، والتفكري عنده، الوقوف من بد ال سؤال

العامة. الوطنية الحاجة به وتقنع العقل إليه
بأيرس التلميذ تزويد هو إنما ديمقراطي بلٍد يف األويل التعليم من الغرض كان فإذا
بيئته يف صالًحا عضًوا ليكون ووطنه وبيئته نفسه يعرف أن من يمكنه املعرفة من حظ
يستطيع ال العلم من مقداًرا الفرد إعطاء هو األويل التعليم الغرضمن كان إذا االجتماعية،
جوهًرا، هذا من أرقى الثانوي التعليم من الغرض فإن متحرض؛ بلٍد يف بدونه يعيش أن
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أرقى مقداٍر إىل منه بد ال الذي اليسري املقدار هذا بالتلميذ يتجاوز ألنه مدى؛ منه وأبعد
الحظ ضئيل الدهماء، من رجًال كان فعل إن ولكنه بدونه، يعيش أن الفرد استطاع ربما
يرقى أن عن عاجًزا العيش، مراتب ألدنى صالًحا الثقافة، من النصيب محدود املعرفة، من

الناس. لعامة ُقسمت التي الحال هذه من خري إىل بنفسه
وفن الرتف، ألوان من لون أنه عىل الثانوي التعليم إىل ننظر أن الخطأ كل والخطأ

دونه. هو بما واالكتفاء عنه االستغناء يمكن الذي املتاع فنوع من
ليس بل متاًعا، وال ترًفا العايل التعليم ليس بل متاًعا، وال ترًفا الثانوي التعليم فليس

متاًعا. أو ترًفا يكون أن يمكن التعليم من نوع هناك
أي يف الحياة رضورات من رضورة وفروعه أنواعه اختالف عىل كله التعليم وإنما

متحرضة. أمٍة
األويل التعليم إن حيث من األويل والتعليم الثانوي التعليم بني األمر يختلف إنما
من طبقة أي من واحد منه يفلت أن ينبغي ال جميًعا، الشعب أفراد إىل بالقياس رضورة
رضورة املتوسط الفني كالتعليم الثانوي التعليم أن حني عىل تكن، مهما الشعب طبقات
الفني والتعليم العايل التعليم أن حني وعىل كافة، الشعب ألفراد ال الشعب من لجماعات

عدًدا. الجماعات هذه من أقل أخرى جماعات إىل بالقياس الخاصرضورة
رضورة املتوسط الفني الثانوي والتعليم الشعب، لعامة رضورة األويل فالتعليم
ولقادة وخالصتها األمة لصفوة رضورة الخاص الفني العايل والتعليم الناس، ألوساط

وتباينها. اختالفها عىل كلها الحياة فروع يف أمره ومدبري الشعب
الناس أشد فأنا الطبقات؛ ترتيب إىل به أقصد أني الرتتيب هذا من يُفهم أال ويجب
والعلم الثقافة من وحظوظهم بكفاياتهم الناس يتفاوت وإنما الطبقات، لنظام بغًضا

العامة. الخدمة عىل والقدرة
اختالف عىل للناس مفتوحة تكون أن يجب فروعه اختالف عىل التعليم فأبواب

منازلهم.
أفراد يرقى أن الديمقراطية ظل يف األشياء لطبائع مالءمة وأشدها األمور أيرس ومن
أمرها، ومدبري وقادتها األمة صفوة من يصبحون حيث إىل فقًرا الشعب أبناء أشد من

النظام. هذا عىل هلل والحمد تجري مرص وشئون
التعليم من فرغ إذا الصبي إليها ينتهي التي املرحلة هو الثانوي فالتعليم وإذَْن
التعليم أو العايل للتعليم ويتهيأ الخالصة الثقافة من يتزيد أن أراد إذا يسلكها ثم األويل،

الخاص. الفني
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آخر أهو التعليم؟ أنواع من النوعني هذين بني االبتدائي التعليم يقع فأين وإذَْن
من املرحلتني هاتني بني صلة ذلك أجل من أهو الثانوي؟ التعليم أول أهو األويل؟ التعليم

التعليم؟ مراحل
األسئلة، هذه عن باإلجابة كفيل وحده الحديث العرص هذا يف تاريخنا أن إيلَّ يُخيَّل
عىل اإلنجليزي االحتالل قبل عندنا الحديث التعليم أُنشئ فقد نصابه، يف األمر هذا ووضع
باألوليات، التلميذ فيها يبدأ مدارس فأنشئت الذاكرة؛ صدقتني إن معقول منطقي نحٍو
أي غايته؛ إىل ينتهي حتى يميضفيه ثم الثانوي، التعليم يبلغ حتى فشيئًا شيئًا يتدرج ثم
تغيري وكان االحتالل كان ثم — الليسيه — الفرنسية املدرسة نظام عىل مدارسنا أُنشئت
وشقه ممكن أيرسحظ إىل ورده التعليم أمر الغضمن وكان اختالفها، عىل املرصية النظم
اختلفت وقد الثانوي. التعليم واآلخر االبتدائي، نسميه الذي التعليم هذا أحدهما شطرين:
ولم تفصيلها، إىل حاجٍة يف ولسنا الناس، يعرفها خطوب التعليم من النوعني هذين عىل
أريدت حني إال تعميمه يف يفكروا ولم متأخر، عٍرص يف إال األويل التعليم يف األمر أولو يفكر
فرضت وحني الكربى الحرب بعد إال إلزاميٍّا جعله يف يفكروا ولم الجامعة، فكرة مقاومة

فرًضا. ذلك األخرية الوطنية النهضة
فهو اإلنجليزي، االحتالل آثار من أثر عندنا االبتدائي التعليم أن كله هذا ومعنى

االحتالل. قبل أحراًرا أنشأناه الذي التعليمي النظام عىل طارئ
وال املرحلة هذه يف يقع ال مضطرب يشء االبتدائي التعليم هذا أن أيًضا ذلك ومعنى
نظام لها وحدة هو حيث من يزول أن يجب وإنما بنفسه، يستقل أن يستطيع وال تلك، يف
أن بعد مراحله أوىل فيصبح الثانوي التعليم يف يندمج وأن مستقلة، إجازة تُتَوِّجه مستقل
املرصيني به وتأخذ الشعب طبقات جميع يف تذيعه الدولة، عىل فرًضا األويل التعليم أصبح

الدستور. بحكم جميًعا
والتعليم األويل التعليم بني يالئم الذي النظام يوضع أن لهذا الطبيعية والنتيجة
مدارس إىل أبناءهم يرسلوا أن املرصيني حق من فيصبح ونقرتحه، نتصوره كما الثانوي
إىل أبنائهم إرسال من ذلك يعفيهم وأن الثانوي، التعليم نسميه الذي العام التعليم
يتعلمه أن من بد ال ما العام التعليم هذا يف سيجدون ألنهم اإللزامي؛ األويل التعليم مدارس

األويل. التعليم عن يغني الجهة هذه من فهو جميًعا، املرصيون
أن استعدادهم، حسن ظهر أو آلبائهم، بدا إذا األويل التعليم يتمون الذين حق ومن
إخوانهم مع ليمضوا وسطه، من ويأخذونه أوله، من يُعفون بحيث العام بالتعليم يتصلوا

نهايته. إىل فيه
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أيًضا، يسري السؤال هذا عىل الجواب أن الناس إىل يخيل هي؟ ما النهاية هذه ولكن
الشهادة بهذه أو العامة الثانوية الشهادة بهذه الدولة إلينا تلقيه رسمي جواب هو بل

الخاصة. الثانوية
دخول له تتيح التي باإلجازة الطالب ظفر متى ينتهي الرسمي الثانوي فالتعليم
أن من بد وال النظام، هذا مع يتفق ال األمر واقع ولكن الخاصة، الفنية واملدارس الجامعة

األشياء. منطق وبني نظمنا بني لنالئم هذا األمر واقع نغري
ليتم بل العايل، بالتعليم فيها ليتصل ال الجامعة يدخل الثانوية الشهادة فحامل
وملَّا الجامعة إىل يصلون فالطالب ذلك، بعد العايل التعليم يف يأخذ ثم أوًال، الثانوي تعليمه
العالية، الدروس لتلقي حسنة تهيئًة يُهيَّئُوا وملَّا الثانوية، الثقافة من معقوًال حظٍّا يبلغوا
التعليم من يشءٍ يف سنة تمسكهم أن من للكليات بد وال الخصب، املنتج البحث يف واألخذ
الكليات. يف ال الثانوية املدارس يف يكون أن وحقه أقرب، وإليه أشبه الثانوي بالتعليم هو
ال مرص إن قلنا إن مازحني، وال عابثني ولسنا مرسفني، وال غالة لسنا أنا ترى فأنت

نهاية. وال بدءًا الثانوي للتعليم تعرف
وحقه الثانوية بالشهادة وتختمه قبلها، يبدأ أن وحقه االبتدائية الشهادة بعد تبدؤه

بعدها. يختم أن
وأن الثانوي، التعليم إىل تضاف سنة الجامعة كليات من تؤخذ أن الخري كل والخري
الحياة من شطر كله هذا من فيتحقق ابتدائيٍّا، نسميه الذي القلق التعليم هذا إليه يضم
وهي العام، للتعليم نخصصها التي هي عرشسنني من يتألف والشبان للصبية التعليمية
يلتمس أن أو الخاصة، الفنية املدارس أو الجامعة، يدخل أن بعدها الشاب يستطيع التي

العيش. سبل من استطاع وما أحب ما لنفسه
الخاصة، الناحية هذه من العام التعليم برامج يف النظر يعاد أن من بد فال وإذَْن
الكتابة بتعلم البدء أولها بعض؛ عن بعضها ينفصل وال تنقسم ال وحدة أنه عىل فنأخذه
الربامج م تُقسَّ الغاية وهذه البدء ذلك بني وفيما الثانوية، بالشهادة الظفر وآخرها والقراءة
واستعداده الصبي طاقة مراعاة من الرتبية علوم تُويصبه ما عىل يعتمد تقسيًما واملناهج

أيًضا. والخلقي العقيل وتطوره الجسمي ونموه
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عندها، نقف أن من بد ال املشكالت من طائفة يثري نتصوره كما العام التعليم هذا ولكن
الحل. من يتيرس ما لها ونلتمس فيها، ونفكر

يرسل أن منهم كلٌّ فيستطيع جميًعا املرصيني إىل أيتجه التعليم؟ هذا يتجه من فإىل
إىل يتجه هو أم عقبة؟ دونه تقوم وال حائل ذلك وبني بينه يحول ال أراد، إن إليه أبناءه
عىس وما إليه؟ يطمح أن أو فيه، يطمع أن غريها ألحٍد يجوز ال املرصيني من بعينها طائفٍة

املرصيني؟ بقية من تمتاز أن يمكن وبماذا الطائفة؟ هذه تكون أن
فقد اليشء، بعض منحرفة طريًقا السؤال هذا عن الجواب إىل نسلك أن يف ولنجتهد
جوهره يف اإللزامي األويل التعليم من يمتاز التعليم فهذا الغاية، إىل وأدنى أيرس ذلك يكون
الغاية يف منه يمتاز وكما املتعلم، حياة من له املقسومة املدة يف منه يمتاز كما وطبيعته

إليها. ينتهي التي
يتجاوز ولكنه متحرضة، أمة يف ليعيش منه بد ال بما الفرد تزويد الغرضمنه فليس
املعرفة يبلغ حيث إىل الثقافة يف يرتقي فهو وأسمى، ذلك من أرقى يشءٍ إىل الغرض هذا
العلم من مختلفة بألواٍن وتغذيته العقل توسيع إىل به يقصد حيث وإىل هي، حيث من

الناس. عامة من الفرد إليها يحتاج ال قد اإلنساني
الطبيعة من متوسًطا مقداًرا جميًعا الشعب أبناء يعرف أن الرضوري من فليس
جميًعا الشعب أبناء يعرف أن الرضوري من وليس الحياة، وعلوم والكيمياء والرياضة
الشعب أبناء يعرف أن الرضوري من وليس وأمريكا، أوروبا تاريخ من متوسًطا مقداًرا
الهادئة عيشتها تعيش أن الشعب كثرة تستطيع بل أجنبيتني، لغتني أو أجنبية لغة جميًعا
ذلك لطبيعة مخالفة العام التعليم هذا فطبيعة وإذَْن العلم، من األلوان هذه بغري اليومية

جميًعا. املرصيون فيه يشارك أن يجب الذي اإللزامي األويل التعليم
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أو الجامعي التعليم هو منه؛ أرقى آخر لتعليٍم الطالب يهيئ العام التعليم وهذا
التعليم إليها يقصد التي للغاية مخالفة غايٍة إىل بهم ينتهي إذَْن فهو العايل، الفني التعليم
أشق جهوًدا له الدولة تتكلف أن غايته ويف طبيعته يف التعليم هذا امتياز عن وينشأ األويل،
أدق العام للتعليم املعلم فتهيئة األويل؛ للتعليم تتكلف مما وأضخم أكثر ونفقات وأعنف،
من أعرس العامة املدرسة وإنشاء األويل، للتعليم املعلم تهيئة من نفقة وأكثر تعقيًدا وأشد
املعلمني من عدٍد إىل تحتاج وهي املختلفة، املعامل إىل تحتاج فهي األولية؛ املدرسة إنشاء
إعدادهم أن كما وأدق، أشق فيها املعلمني هؤالء وعمل األولية، املدرسة مثله إىل تحتاج ال
شاقة، طويلة جهوًدا العمل لهذا االستعداد يف بذلوا قد فهم وأدق؛ أشق كان العمل لهذا
هذا يف أنفقوا قد وهم ودقة، مشقة منها أقل ليست جهوًدا له إعدادهم يف الدولة وبذلت

أيًضا. كثريًا ماًال اإلعداد هذا يف الدولة وأنفقت كثريًا، ماًال االستعداد
التعليم هذا بنفقات وحدها تنهض أن تستطيع ال الدولة ميزانية أن ا جدٍّ فواضح

النفقات. هذه من شيئًا تحتمل أن من بد ال إليه أبناءها ترسل التي األَُرس وأن العام،
وال يتجه، أن يستطيع وال يتجه، ال ألنه إلزاميٍّا؛ العام التعليم هذا يكون فلن وإذَْن
إىل يقدم فلن إلزاميٍّا ليس التعليم هذا دام وما جميًعا، الشعب أبناء إىل يتجه، أن ينبغي

مجانًا. التالميذ
أي الشعب؛ أبناء من أجره يؤدوا أن يستطيعون الذين عىل مقصوًرا فسيكون وإذَْن
مالئمة وال منصفة الديمقراطية تكون ولن الغنية، والطبقات الوسطى الطبقات أبناء عىل
فلم آماده، أبعد إىل الدقيق املنطق هذا مع مشت إن عليها، يجب ما وبني تستطيع ما بني
أقل ليس آخر منطًقا هناك أن ذلك أجره، يؤدوا أن عىل للقادرين إال التعليم هذا تقدم
أن حقهم ومن يتعلموا، أن الفقراء حق فمن عرضناه، الذي املنطق هذا من صدًقا وال دقة
وإىل العام التعليم إىل يطمحوا أن حقهم ومن األويل، التعليم يعطيهم مما أكثر يف يطمعوا

العايل. التعليم
الديمقراطية تحقيق وفيه أخرى، جهٍة من األمة مصلحة وفيه جهة، من حقهم ذلك
يصلحوا وأن يرقوا، وأن يتعلموا، أن فقراء ألنهم الفقراء فحرمان ثالثة، جهٍة من نفسها
وعبادة املال بسلطان وإيمان الطبقات، لنظام تقرير الكمال؛ إىل يطمحوا وأن أحوالهم،

يشء. يف الصحيحة الديمقراطية من كله هذا وليس فيه، وفناء السلطان، لهذا
حق ويالئم الدولة طاقة يالئم معقوًال، حالٍّ املشكلة هذه تُحلَّ أن من إذَْن بد فال
وهو بعيد، زمٍن منذ املعتدلة الديمقراطيات وجدته الذي هو الحل وهذا الرقي، يف الفقراء

أدائه. عن العاجزين عن ثقله تحط وأن التعليم، هذا أجر القادرين من تأخذ أن
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من يخلو ال األمر حقيقة يف وهو يسريًا يظهر اآلن نعرضه كما الحل هذا ولكن
القدرة؛ هذه من حظوظهم تختلف التعليم أجر يؤدوا أن عىل فالقادرون وتعقيد؛ عٍرس
هذا يحسون الذين املورسون ومنهم أدوه، إذا األجر هذا يحسون ال الذين األغنياء فمنهم
املشقة من يشءٍ يف إال يستطيعونه ال الذين العاملون ومنهم يستطيعونه، ولكنهم األجر
يحتملون وما الدخل، من عليهم تغل وما أعمالهم باختالف وضعًفا قوة يختلف والجهد،
يف جميًعا يطمعوا أن ينبغي ال األجر هذا أداء عن والعاجزون والتكاليف، الواجبات من
لهم وتمهد أبناءهم تعلم أن الديمقراطية عىل لهم أن بحجة التعليم هذا إىل أبنائهم إرسال

الرقي. سبل
يُقبل فال العام؛ التعليم مدارس يف العاجزين أبناء قبول ينظَّم أن من بد فال وإذَْن
باملسابقات ذلك يكون وإنما التعليم، بهذا لالنتفاع الجيد استعدادهم يثبت الذين إال منهم
نقية دقيقة املسابقات هذه تكون أن عىل آخره، أو األويل التعليم أثناء يف لهم تعقد التي

واملحاباة. العبث من مربَّأة
يُكتفى نظام، بغري املعرسين أبناء يُقبل وأن فوىض، املجانية تُرتك أن الرش كل والرش
هذا فكل الكبري، ذلك ورجاء العظيم هذا وتوسط ذاك، وتزكية هذا، بشهادة قبولهم يف
الصدور، وإحراج الخلق، فساد من الظلم يستتبعه وما الظلم، إىل الدولة يدفع أن أحرى
له يرعوا وال بالقانون، يؤمنوا أال عىل الناس وحمل السلطان، بعدل الشعب ثقة وإضاعة

واالطمئنان. الجد نظرة إليه ينظروا وال حرمة
يجدون حني القادرين إلنصاف وسيلة النقية الدقيقة املسابقات تُتَّخذ أن من بد وال
ملن تُمنح وال للمورس، وال للغني املجانية تُمنح فال أجر، من إليهم يُطلب ما أداء يف املشقة
يطيقون الذين بلغنا فإذا أبنائه، تعليم عىل اإلنفاق يف يسريًا جهًدا إال يجد وال جهًدا، يجد ال
بعضهم فأعفينا املسابقات، طريق من اإلنصاف بينهم أجرينا وجهد مشقٍة يف اإلنفاق هذا
مع نفسه اإلعفاء هذا وأدرنا األجر، هذا بعض من اآلخر بعضهم وأعفينا كله، األجر من
غًدا، ويورس اليوم الرجل يعرس فقد الفقهاء، يقول كما وعدًما وجوًدا اإلنفاق عىل قدرتهم

يليه. الذي العام يف ويعجز العام هذا يستطيع وقد
استطاعوا إذا للناسجميًعا مباًحا يكون أن يجب العام التعليم أن كله لهذا والخالصة
لالنتفاع أهًال يكونوا أن برشط أبنائهم تعليم من مكنوا ذلك عن عجزوا فإن أجره، يؤدوا أن
طبقة، الناسدون من طبقة عىل التعليم هذا يُقَرص أن الرفضوأعنفه أرفضأشد وأنا به،
واملعدمني الفقراء أمام العملية املصاعب تخلق ثم القانون يف جميًعا للناس يباح أن أو
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أن يستطيعون كانوا وقد الجهل عليهم وتفرض األويل، بالتعليم االكتفاء إىل لتضطرهم
ينبهوا. أن يستطيعون كانوا وقد الخمول وتلزمهم يتعلموا،

األغنياء طبيعة يف أساسية مزية ليسا واليسار الغنى أن نفوسنا يف يستقر أن ويجب
ليسا واإلعدام الفقر وأن الناس، من غريهم عىل يحظر ما الحقوق من تمنحهم واملورسين
الناس، من لغريهم يباح ما الحقوق من يحرمهم واملعدمني الفقراء طبيعة يف أساسيٍّا عيبًا
تحقيق يف أثر لهما يكون أن ينبغي ال الدنيا أعراض من عرضان والغنى الفقر وإنما
فلن العدو، غارة عنه أبناؤه يذود أن إىل الوطن احتاج وإذا الناس، بني واملساواة العدل
من أعظم يكون أن الرشف هذا من الفقراء حظ ولعل الدفاع، هذا برشف األغنياء يختص
فأيهما الجندية، من وإعفاءهم أبنائهم سالمة باملال يشرتوا أن األغنياء ولعل األغنياء، حظ
أم ودنانري، دراهم الوطن عن الدفاع سبيل يف يبذل من الدولة: إىل آثر يكون أن ينبغي
والضنك للبؤس وأبناءه أهله ويعرِّض دمه، ويريق نفسه، الدفاع هذا سبيل يف يزهق من

الحال؟ وسوء
التعليم هذا يف الفقراء حق قويٍّا إحساًسا الحديثة الديمقراطيات بعض أحست وقد
جميًعا، للناس أباحته حتى قدًما تيسريه يف مضت ثم ا، جدٍّ يسريًا أجره فجعلت العام،

أجر. بغري إليهم وقدمته
فتحت حتى العام التعليم يف املجانية تعمم جعلت التي فرنسا إىل بذلك أشري وأنا
يدفعون كما إليه يدفعون ال أنهم إال األويل، التعليم أبواب لهم فتحت الذين لجميع أبوابه

القانون. بقوة األويل التعليم إىل
من ينبغي ملا ومالئٌم للحق مالئٌم الفرنسية الديمقراطية سلكته الذي املسلك وهذا
منه، وتشكو تحسه نفسها فرنسا أخذت فقد إرساف؛ من يخلو ال ولكنه بالفقراء، الرب
فيها جنت التي األيام هذه يف سيما وال السخاء، بهذا تسمح أن من أثقل الدولة فتكاليف
أن نستطيع ال أمواًال كرًها، أو طوًعا الحرب، سبيل يف تنفق وأخذت املتحرضة، اإلنسانية

والعناء. الجهد من كثرٍي يف إال نتصورها
إىل الناس اندفاع من يأتي املطلقة اإلباحة لهذه آخر رضًرا تحس فرنسا أخذت وقد
دون مدارسه، إىل أبنائها إرسال عىل األرس من كثري إقبال ومن حساب، بغري التعليم هذا

فيه. والنجاح به، واالنتفاع التعليم، هذا لتلقي استعدادهم حسن تتبني أن
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واإلسماح1 الرقي من بعد تبلغ لم الناشئة ديمقراطيتنا فإن يشء من يكن ومهما
من أقل ال ولكن أجر، بغري التعليم هذا تقديم منها ننتظر أن الناس، قلوب عىل والتسلط
أنهم ثبت إذا منه، الفقراء لتمكني االستعداد حسنة نرشه، يف جادة به، سخية تكون أن

فيه. للميض أهل

الهاليل نجيب أحمد األستاذ معايل طلبه ما عىل الربملان وافق فقد ما، حظٍّا منهما بلغت أنها يظهر بل 1
عىل يدل يشء وكل أغنياء، أم فقراء املتعلمون أكان سواء أجر بغري كله االبتدائي التعليم جعل من باشا
الكربى الديمقراطيات دفعت الحرب ظروف ألن فشيئًا؛ شيئًا الثانوي التعليم سيشمل اإلسماح هذا أن
الطريق هذه سالكة ومرص باملجان، كله العام التعليم فأصبح قبل من فرنسا سلكتها التي الطريق إىل

شك. غري من
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التعليم يف التوسع يكرهون قوًما التعليم شئون يف يفكرون الذين املرصيني بني أن عىل
واإلعسار، اإليسار وغري والفقري، الغني غري أخرى ألسباٍب العايل، التعليم يف والتوسع العام،
بطبيعة منتٍه العام التعليم هذا يف التوسع إن يقولون فقد الطبقات، نظام يف التفكري وغري

ينبغي. كما خطورتها نقدر ال أننا يظهر خطرية نتائج إىل الحال
منها يخرجون ثم حساب، بغري والكليات املدارس يف يقبلون الذين الشبان فهؤالء
ال محدودة مناصبها إن الدولة؟ بهم تصنع أن عىس ما والدرجات، باإلجازات ظفروا وقد
عددهم ويضخم يكثرون، الشبان وهؤالء متقطعة، فرتاٍت ويف ا، جدٍّ شديد بطءٍ يف إال تزداد

الحرة. األعمال عىل يقبلون ال وهم عام، كل يف
توسع اطرد إذا الشبان بهؤالء تضيق أن وتوشك محدودة، نفسها الحرة واألعمال

العام. التعليم نرش يف الدولة
السخط، إىل ثم للقلق، منتجة والبطالة البطالة، إىل إذَْن صائر الشباب هؤالء فأمر
ولكنها اآلن، نتصورها ال قد التي العواقب هذه إىل ثم االجتماعي، النظام اضطراب إىل ثم

حال. كل عىل الخطر شديدة
وال املدارس يف الشبان تقبل وأال العام، التعليم يف الدولة تقتصد أن فينبغي وإذَْن
أن هذا ومعنى العاملني، إىل الحرة األعمال وحاجة حاجتها يالئم بمقدار إال منها تخرجهم
إال الجهل هذا تزيل وأال القومية، سياستها أسس من أساًسا الجهل تتخذ أن يجب مرص
والغباء، الغفلة يف أبنائها من الكثرة تمسك وأن عام، كل يف أبنائها من ا جدٍّ ضئيل عدٍد عن
أعفاها التي مرص أن أيًضا ذلك ومعنى واالنحطاط، الضعة ويف والخمول، الخمود ويف
وأن فرًضا، نفسها عىل وتفرضه خلًقا، النظام هذا تخلق أن يجب الطبقات نظام من هللا
عىل وتتسلط الحكم، وأمور والسيادة القيادة تحتكر ثقافية أرستقراطية لنفسها ن تكوِّ
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تحكم فيها وتتحكم الضعيف، عىل القوي تسلط الغافلة، الجاهلة الضخمة الكثرة هذه
العبد. يف السيد

والحكم الديمقراطي، النظام لنفسها ارتضت التي مرص أن أيًضا ذلك ومعنى
بني تختار أن يجب املبارش، العام االنتخاب عىل تقوم التي النيابية والحياة الدستوري،
املبارش، العام االنتخاب فتلغي القلة، حكم إىل الديمقراطية عن تعدل أن فإما اثنتني:
أن وإما املمتازين، املتعلمني طائفة الضئيلة الطائفة هذه عىل السياسية الحقوق وتقرص
هذه تكون أن عىل املبارش العام واالنتخاب النيابية والحياة والدستور الديمقراطية تبقي

فيها. غناء ال وألفاًظا شيئًا، تصور ال وصوًرا يشء، عىل تدل ال مظاهر كلها األشياء
النيابية والحياة والخداع، الكذب عىل تقوم أن إال الجهل مع تتفق ال فالديمقراطية

وتضليًال. عبثًا تكون أن إال الجهل مع تتفق ال
يثقف أن الحال بطبيعة يريدون الشعب إىل الشعب أمور تصري أن يريدون الذين إن
وحتى وبصرية، فهٍم عن ويرصفها وقوة، بحزٍم أموره يأخذ وحتى يرشد، حتى الشعب
وال ناعق، لكل يستجيب ال إياه، املتغفلني وتغفل له، املضللني تضليل من بمأمٍن يصبح
لتحقيق أداة يُتخذ وال الرش، إىل دفعه أريد كلما الرش إىل يُدفع وال مخادع لكل ينخدع
الجاهل الشعب يتخذون ما كثريًا الذين الساسة، شهوات وإرضاء الطامعني، أغراض

واآلثام. الجرائم من كثرٍي إىل مطية
بالديمقراطية يؤمن رجًال أتصور أكاد ال ولكني مصيب، أم أنا أمخطئٌ أدري ولست
العام االنتخاب من تستلزمه وما الصحيحة النيابية الحياة عىل ويحرص والدستور،
يف الرغبة وبني اإليمان وذلك الحرص هذا بني واحد وعقل واحد قلٍب يف يجمع ثم املبارش،
يجتمعان ال أمران فهذان فريق! دون املرصيني من فريٍق عىل وقرصه العام التعليم تضييق
يف االختالف أشد مختلفان مذهبان هما وإنما واحد، عقٍل يف يتفقان وال واحد، قلٍب يف

واجب. من عليه وما حق من له ما وتقدير وتقديره، الشعب تصور
كما جميًعا، السلطات مصدر أنه وعىل نفسه، سيد أنه عىل الشعب نتصور أن فإما
وأن الشعب، أبناء بني يفرق أن للقانون ينبغي فال وإذَْن املرصي، دستورنا يف ذلك نقرر
عىل يحظره ما الكمال إىل والطموح االمتياز ووسائل الرقي أسباب من لبعضهم يبيح

اآلخر. بعضهم
خانعة، وخاضعة غافلة، جاهلة ضخمة، كثرة أنه عىل الشعب نتصور أن وإما
والغنى، بالثروة أو والنسب، بالدم املمتازين هؤالء من ا جدٍّ ضئيلة طبقة تسودها
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الدستور نرتك وأال الناس، نخدع وأال أنفسنا، نخدع أال فيجب وإذَْن والذكاء، بالثقافة أو
مصدر األمة أن ويقرر والواجبات، الحقوق يف املرصيني بني املساواة يقرر هو كما املرصي

السلطات.
تصدر ال والسلطات الغباء، عن وال الغفلة، عن وال الجهل، عن تصدر ال فالسلطات
املثقفة النفوس عن السلطات تصدر وإنما الخنوع، عن وال الذلة، عن وال الرق، عن
عليها ما وتعرف به، االستمتاع فتحرصعىل لها ما تعرف التي العزيزة، الكريمة املهذبة،

به. والنهوض أدائه عىل فتحرص
الكالم هذا أن يُظنَّ وأن السلطات، مصدر الشعب إن يقال أن ا حقٍّ املضحك ملن وإنه
الذي فمن ا! حقٍّ مضحك هذا مثقفة، ذكية وقلته غافلة، جاهلة كثرته بلد يف يشءٍ عىل يدل
ما العقيل الرقي من وبلغ استطاع، ما العلم من أخذ الذي املهذب املثقف الرجل أن يصدق
الرجل هذا أن يصدق الذي من الربملان، يف أو الحكومة يف العامة باألعمال نهض ثم أراد،
األمور به يرصف الذي سلطانه يستمد بأنه نفسه وبني بينه فيما يؤمن املمتاز املثقف
يؤدي الشعب، هذا أمام ا حقٍّ مسئول وبأنه الذليل، الغافل الجاهل الشعب هذا من العامة

الربملانية! النيابة أثناء يف أو الحكم أثناء يف عمل عما دقيًقا حسابًا إليه
ريضالخلق، النفس، كريم القلب طيب يكون أن فإما اثنتني: بني الرجل هذا إن كال!
أو حاكًما سريته يف للشعب والنصح العدل فسيؤثر وإذَْن الضمري، حي الحسن، رقيق
بالعدل يؤمن ألنه بل وقاًرا، له يرجو أو حسابًا، له يحسب أو بالشعب يؤمن ألنه ال نائبًا،
ضمريه إىل يخلو أن ويكره يدع، وما يأتي فيما ويخىشهللا لنفسه، الخري ويريد نفسه، يف

الضمري. هذا يحاسبه حني يطمنئ فال
قليًال إال به تظفر ال اإلنسانية ولكن نتصوره، أن ونحب نتصوره نادر، الرجل وهذا
عقله ويخضع بالخري، ويؤثرها نفسه يحب وصوليٍّا رجًال يكون أن وإما القليل، من أقل بل
وجد إن فسيستبد وإذَْن أغراضه، وتحقيق شهواته إلرضاء كلها وملكاته وضمريه وقلبه
فإذا الطغيان، وسائل له هيئت إن وسيطغى الظلم، أسباب له مدت إن وسيظلم القوة،
وسيطغى! وسيظلم فسيستبد الوسائل له تتح ولم األسباب، له تمد ولم القوة له تتهيأ لم
مؤمن أنه الشعب إىل ويخيل واأللباب، بالعقول ويعبث والتضليل، الخداع يصطنع ولكنه
غافل والشعب بالشعب العب كله ذلك يف وهو حقه، عن مدافع عنه، ذائد له، مذعن به،

والنواب. الحكام ملحاسبة يهيأ ولم يعلم، ولم يثقف، لم ألنه لعبه؛ عن
الشعب أبناء بني املساواة فرضت إذا الصحيحة الديمقراطية أن إىل بنا ينتهي هذا كل
من لون يُقَرص وأن التعليم، حرية يف بينهم يفرق أن تقبل ال فهي والواجبات الحقوق يف
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واملدبرون، والسادة القادة منهم يخرج الشعب، أبناء من جماعة عىل التعليم هذا ألوان
وال اآلن، إىل نظن مما خطًرا أعظم وأنها الخطر، عظيمة البطالة مشكلة أن الحق ومن
الجامعة. يف أو الثانوية املدارس يف درسهم أتموا الذين الشباب إليها يضطر حني سيما
تدفع ألنها نفسه؛ االجتماعي النظام عىل خطر وهي األخالق، عىل خطر املشكلة هذه
وألنها واملوبقات، اآلثام من كثرٍي إىل القوت منه يكسبون عمًال يجدون ال الذين الشباب
إىل ثم به، والضيق االجتماعي النظام بغض إىل وتدفعهم الشباب نفوس يف السخط تذيع

عليه. والخروج إنكاره
الطبقات، نظام بإنشاء وال التعليم، بتضييق يعالج ال ولكنه فيه، شك ال خطر هذا كل
بإصالح يعالج وإنما الشعب، كثرة عىل الجهل وفرض قليلة لطائفٍة العلم باحتكار وال
عىل يعيشوا أن جميًعا الوطن ألبناء يتيح أن عىل قادًرا وجعله نفسه، االجتماعي النظام
حساب عىل بعضهم يعيش أن ال وعملهم، وجدهم كدهم من يعيشوا وأن الوطن، أرض
بالبطالة اآلخر بعضهم لينعم العناء وألوان والكد الجد بعضهم يتكلف أن وال بعض،
بعضهم ويشقى يؤس، بعده ليس الذي البؤس بعضهم يذوق أن وال والفراغ، والكسل
الذي البغيض اآلثم النعيم بهذا اآلخر بعضهم ليستمتع ضنك بعده ليس الذي بالضنك
إىل اإلنسان فيه ويستحيل الفضيلة، فيه وتبتذل الكرامة، فيه وتمتهن املال، فيه يبدد

والشهوات. الغرائز من الخسيس إرضاء عىل كلها حياته تقوم حيوان
التعليم أبواب بفتح تُعاَلج وإنما الجهل، عىل الشعب بإكراه البطالة أزمة تُعاَلج لن
حياته يف ما يرى وحتى الشعب، يرشد حتى ذلك يف وباإلرساع مصاريعها، عىل للشعب

يلغيه. أو فيصلحه رشٍّ من حياته يف وما منه، فيستزيد خرٍي من
يعرف أن إىل الوسيلة وحده ذلك ففي التعليم، أقىصحدود إىل الشعب يتعلم أن يجب
ويستأثرون ويذلونه يظلمونه الذين هؤالء الشعب يحاسب أن وإىل الظلم، مواضع الشعب
قوًال باملساواة يؤمنوا أن إىل ويضطرهم والعدل، اإلنصاف إىل فريدهم وجده، عمله بثمرات
بها الناس يضللون الجوفاء األلفاظ هذه يف ال سريتهم يف املساواة يحققوا أن وإىل وعمًال،

تضليًال.
لقلة يسمحوا فلم الداخلية حياتهم يف حقٍّ من لهم ما عرفوا الشعب أبناء تعلم إذا
يسمحوا فلم الخارجية حياتهم يف حقٍّ من لهم ما وعرفوا الكثرة، تظلم أن تكن مهما
صحيًحا يكون أن عىل وحده، والتعليم التعليم، مرصوتستذلها. تظلم أن تكن مهما لدولة
أنفسهم، وبني بينهم فيما واملساواة العدل للمرصيني يضمن الذي هو األساليب، مستقيم

األجنبي. وبني بينهم فيما والكرامة والعزة
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الصورة بهذه ووجدت مرص؟ يف وجدت قد البطالة أزمة أن الحق من فهل وبعد،
ويودوا العام، التعليم بنرش يضيقوا أن عىل املفكرين من كثريًا تحمل التي املخيفة الحادة
مضطرون ثم والفراغ، البطالة إىل مضطرون الشباب من كثريًا أن أما ذلك؟ يف اقتصد لو
هذه أن وأما فيه، الشك إىل وال إنكاره إىل سبيل ال واقع حق فهذا والبؤس، الفقر إىل
كل فيه أشك الذي هو فهذا عالجها، إىل سبيل ال بالفعل واقعة أزمة عن ناشئة البطالة

الشك.
تزال ال وأعواًما بعيدة، تزال ال آماًدا األزمة هذه وبني بيننا بأن الثقة كل واثٌق وأنا
الدستور وبأن بالدنا، يف مستقلون بأننا وآمنا والعزم، بالحزم أمورنا أخذنا إذا طويلة،
حني عىل البطالة إىل املرصيون الشباب يضطر أن ينبغي فما بيننا، فيما املساواة يحقق
يجدون وال يجدونها ال التي امليرسة الناعمة مرصبالحياة ظل يف األجانب من كثري يستمتع

أوطانهم. يف منها قريبًا
بينهم أسوي أن أريد وإنما بهم، اإلغراء أو األجانب بغض بي يُظنَّ أن باهلل أعوذ وأنا
معاملة إىل يسرية ونظرة نفسه، وبني بينك سوَّى من يظلمك ولم الوطن، أبناء وبني
من بأن أنفسهم األجانب وإلقناع إلقناعنا تكفي اختالفها عىل األوروبية البالد يف األجانب
من مرفق أي باستغالل لألجنبي تأذن أال عليها، الواجب من بل املرصية، الحكومة حق
يف أشك وما املرصيني، من املرفق هذا يف العاملني كثرة كانت إذا إال املرصية الحياة مرافق
تهيئة يهيَّئُون ال املرصيني الشباب ولكن يقال: قد البعد، كل هذا عن بعيدين نزال ما أننا
كان فإذا األجانب، يستعملها التي املرافق وهذه واملصارف، الرشكات يف للعمل صالحة
الشباب هؤالء ليهيئ بها التعليم يصلح أن معناه بل التعليم، يضيق أن معناه فليس هذا

املرصية. املرافق استغالل يف األجانب ملشاركة
الذين الشباب وأن باملوظفني، تضيق نفسها الدولة مناصب أن الحق من وهل
ما تجد ال الدولة ألن البطالة إىل مضطرون العالية واملدارس الجامعة من يخرجون
يحتاج رديء عندنا التوظيف نظام ألن ولكن ا، حقٍّ هذا كان ربما العمل؟ من إياه تكلفهم
واملوظفني املناصب أمر يف النظر إعادة أن فيه شك ال الذي واليشء اإلصالح، من كثرٍي إىل
من كثريًا للشباب تفتح وأن املال، من كثريًا للدولة تقتصد أن بالحزم، أُخذت إذا خليقة،
وما شيئًا، يعملون وال الضخمة األجور يتقاضون الذين املوظفني أكثر فما العمل، أبواب
وما وأقله! األجر بأيرس العمل عىل قادرون وهم يعملون ما يجدون ال الذين الشباب أكثر
متبطل، ذلك مع وكلهم هؤالء، وبؤس أولئك نعيم بني تضيع التي العامة املصالح أكثر

والجوع! البؤس فيها يجد آخر وفريًقا بالبطالة، ينعم منهم فريًقا ولكن
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األجانب املوظفني من الضخمة الكثرة هذه إىل محتاجة الدولة أن الحق من وهل
من كثرٍي عن والشقاء البؤس لدفع منها قليٌل يكفي باهظة أجوًرا منها يتقاضون الذين
يف والشك باألجنبي اإليمان من وبقية جهة، من العادة ولكنها ال، اللهم املرصية؟ األرس
من فريٍق إىل طويًال وقتًا وسنحتاج محتاجون، بأننا مؤمن وأنا أخرى، جهٍة من املرصي
وإبعاد أجانب ألنهم األجانب عىل املال وإغداق يشء، هذا ولكن املمتازين، األجانب املوظفني

آخر. يشء مرصيون ألنهم العمل عن املرصيني
نبني أن أردنا وإنما الحد، هذا من أبعد إىل االستطراد هذا يف نميض أن لنا وليس
عن نشأت وإنما األشياء، طبيعة عن تنشأ لم مرص يف املتعلمني للشباب البطالة أزمة أن
واقعة األزمة هذه وهب والفتور، والوهن بالضعف األمور أخذ وعن والتقصري، اإلهمال
الشعب؛ يفرضعىل الذي بالجهل تعالج ال فإنها األشياء، طبيعة عن ناشئة وهبها بالفعل،

للرش. عالًجا الرش يكون ولن رش، نفسه يف الجهل ألن
أزمة قبلنا عرفت وقد والرشد، الرقي إىل سبقتنا قد رشيدة راقية أمٌم األرض ويف
أعرف ال ولكني تعالجها، تزال وما عالجتها وقد املتعلمني، وغري املتعلمني للشباب البطالة
فريق. الناسدون من فريٍق عىل وقرصه التعليم، بتضييق تعالجها أن يف فكرت واحدة أمة
نرش تميضيف إنما الراقية األمم أن إىل بنا ينتهي واالستقصاء البحث من قليًال ولعل
النظري التعليم بني الصلة بتحقيق األزمة هذه تعالج ولكنها وترقيته، وتيسريه التعليم
واحد، قالٍب يف جميًعا املتعلمون يَُصب ال بحيث نفسه التعليم وبتنويع العملية، والحياة
إىل يدفعهم واالختالف، التنوع من يشء بينهم يتحقق وإنما واحدة، صيغة يصاغون وال
إعداًدا يعدهم حال، كل عىل وهو االبتكار، لهم يتيح ولعله الجهاد، من ويمكنهم التنافس،

قنوط. وال يأٍس وال عجٍز غري يف الحياة للقاء حسنًا
أو البطالة، ألزمة حالٍّ العام التعليم تضييق يف أن يُظنَّ أن إذَْن الرأي خطل فمن
العام التعليم يكون أن يجب وإنما الوجوه، من وجٍه أي من نفًعا أو الحل، لهذا تيسريًا
أمره ويُيَرسَّ أجره، يؤدي أن استطاع من فيه يُقبل جميًعا، للمرصيني مباًحا كاسمه،

قدمناه. الذي النحو عىل األجر هذا أداء عن للعاجزين
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يأكلوا أن جميًعا الناس حق فمن آخر، يشء به االستمتاع عىل والقدرة يشء الحق ولكن
استمتاًعا الحق بهذا يستمتع أن يستطيع ال من الناس من ولكن الطعام، من لهم يتاح ما
ومن ذاك، أو اللون هذا يستمرئ أن يمكنه ما قوته من وال صحته من يجد ال ألنه مطلًقا؛
األطفال هؤالء من ولكن العام، التعليم مدارس يف يُقبلوا أن جميًعا املرصيني األطفال حق
التي للحياة وال الراقية، للثقافة يخلق لم ألنه التعليم؛ هذا امليضيف من قوته تمكنه ال من
الحياة، من آخر وللوٍن اليسرية الثقافة من آخر للوٍن ُخلق وإنما الثقافة، هذه تقتضيها
ذلك يأتيه وإنما طبقته، من وال مولده من ذلك يأتيه وال أرسته، فقر من ذلك يأتيه ال
الديمقراطية الدولة عىل الحق من كان وإذا عليها، ُجبل التي طبيعته ومن فطرته من
الناس، لهؤالء تنصح أن أيًضا عليها الحق من فإن جميًعا للناس العام التعليم تبيح أن
متنوعة؛ متصلة دقيقة مراقبًة العام التعليم مدارس يف تقبلهم الذين أبناءهم تراقب وأن
هذا عن ينتج ما وتراقب وأخالقهم، قلوبهم وتراقب عقولهم، وتراقب أجسامهم، تراقب

العلم. وألوان الثقافة ألنواع االستعداد من كله
نتائجه، وتستخلص الثانوي، التعليم أول ويف األويل، التعليم أثناء يف كله هذا تراقب
غايته إىل العام التعليم هذا يف للميض الحسن االستعداد فيه رأت فمن لألرس، وتبلغها
عن قصوًرا فيه رأت ومن والرعاية، العناية من له أهل هو بما وشملته وشجعته، استبقته
أو الصناعي التعليم أنواع ٍمن لنوع آخر واستعداًدا فيه، امليض عن وفتوًرا التعليم هذا
له. ُميرسَّ هو ما إىل توجيهه يف النصح، لهم وأخلصت ألهله، نصحت الزراعي، أو التجاري
ناصحة ومرشدة عازمة، حازمة املراقبة، بهذه تنهض أن الدولة عىل الحق من

تحب. ال ما عىل تكرهها أو األرسة، حرية بذلك تضار أن دون النصح، يف مخلصة
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تربية يف األرسة وشاركت حق من للمواطنني عليها ما أدت ذلك فعلت إن وهي
الصبية أحق العام للتعليم تستبقي أن َحِريَّة وكانت واإلرشاد، النصح لها وبذلت أبنائها،
تجريبيٍّا معمًال املدرسة تجعل نفسها املراقبة بهذه وهي عليه، وأقدرهم له، وأصلحهم به،
إلفراغ أداة يكون أن من املعلم وتربئ الصحيح، معناها الرتبية كلمة إىل وترد للرتبية،
والدولة الشعب بني وصلة ألرسته، ومرشًدا للصبي، مربيًا وتجعله التلميذ، عقل يف العلم

معاني. من الكلمات لهذه ما بأدق
والظاهر حني، منذ الطريق هذه تسلك فرنسا يف الوطنية الرتبية وزارة أخذت وقد
القوانني، من ينظمها ما وضع يف فرنسا فأخذت ُمرضيًا، نجاًحا نجحت قد التجربة أن
ترفيه سلوكها يف سيكون بل سلوكها، يف يكون فقد الطريق، هذه نسلك أن يمنعنا فما

أخرى. جهٍة من املتعلمني عىل وترفيه جهٍة، من العام التعليم عىل
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هبم

منذ لرضورته املعارف وزارة فطنت قد أسايس برشٍط رهني الطريق هذه سلوك ولكن
أحمد األستاذ وهو املعارف وزراء من املمتازين أحد إليه بالدعوة وجهر فيه وألح حني،
األوىل، للمرة للمعارف وزيًرا كان حني نرشه الذي القيم تقريره يف باشا الهاليل نجيب
الذي القيم كتابه يف باشا عفيفي حافظ الدكتور السعادة صاحب به وجهر فيه ألح كما
املدارس تكتظ أال وهو القومية»، مسائلنا بعض السياسة: هامش «عىل العام هذا نرشه

بالطالب.
تزدحم أال وطلبا الرشط، هذا تحقيق يف ألحا حني املفكرين هذين أن الحق ومن
أولهما فكر وإنما دقيًقا، ا خاصٍّ تفكريًا إليه نتجه الذي النحو هذا يف يفكرا لم املدارس،
بني ويحول لهم، العادية املراقبة وبني النظار بني يحول بالطالب املدارس ازدحام أن يف
ويف الدرس، أثناء يف العناية من يستحقون وما وبينهم لتالميذهم، الفراغ وبني املعلمني
دون عسرية عقبة يقوم بالتالميذ املدارس ازدحام أن يف فكر أنه أي الكراسات؛ تصحيح

الصحيح. املنتج التعليم
العظيم؛ خطرها لها أخرى اجتماعية ناحية يف وفكر كله، هذا يف فكر فقد الثاني وأما
القائمة الثانوية املدارس عىل يفرض االبتدائية املدارس إنشاء يف الحكومة ع توسُّ أن وهي
الثانوية املدارس إنشاء يف الحكومة توسع أن كما له، تتسع ال التالميذ من عدًدا تقبل أن
فإن له، تتسع ال الطالب من عدًدا تقبل أن العايل التعليم ومعاهد الجامعة عىل يفرض
كل العالية املعاهد تقبل لم وإن التالميذ، من لها يتقدم من كل الثانوية املدارس تقبل لم
عليهم وفرضت والشباب، الصبية عىل التعليم طريق قطعت الطالب، من لها يتقدم من



مرص يف الثقافة مستقبل

وأقومه، الثمر أطيب تؤتي أن خليقة كانت واستعدادات ملكات وعطلت فرًضا، البطالة
الشكوى، وظهرت واملعاهد، املدارس عن أبناؤها يَُرد التي األُرس نفوس إىل السخط واندس
أخرى، جهٍة من الجامعة وعىل جهة، من املعارف وزارة عىل الضغط واشتد التربم، وكثر
وربما ونوابًا، شيوًخا الربملان أعضاء وعىل نفسه، الوزراء رئيس عىل الضغط اشتد وربما
تلح أن إىل نفسها الحكومة واضطر الخطر، عظيمة سياسية مسألة إىل األمر استحال
ولرتيض والشكوى، اإللحاح من لتخلص والطالب التالميذ قبول يف والجامعة املدارس عىل
إن يقويها ما الصحف وإذاعة الجمهور رضا من لنفسها ولتكفل الساخط، الجمهور
سيطرتها إىل مطمئنة مراكزها، من متمكنة كانت إن وأيًدا قوة ويزيدها ضعيفة، كانت

الحكم. عىل
فإن فيه؛ فكرا فيما كله الصواب إىل قا ُوفِّ قد املفكرين هذين أن يف شكٍّ من وليس
وجوب من والنظار املعلمني عىل اإللحاح أشد فيه نلح ما يالئم ال بالتالميذ املدارس ازدحام
يعدون وما درس، من يتلقون فيما واحًدا، واحًدا وتتبعهم فرًدا، فرًدا بالتالميذ العناية

املدرسة. ويف البيت يف واجبات من
املستمعني من عظيم عدد عىل األدبي أو السيايس التاريخ يف درس يُلقى أن جاز وإذا
تامة استحالة مستحيل ذلك فإن سمع؛ مما تحصيله يستطيع ما واحد كل ل يحصِّ أن عىل
تُعلَّم ال املواد هذه ألن الدرس؛ مواد من يشبهها وما التجريبية، العلوم ويف اللغات، يف
هو حيث من التلميذ إىل يتجه أن إىل مضطر املعلم أن أي لألفراد؛ تُعلَّم وإنما للجماعات،
والكيمياء، الطبيعة درس من رأى وما سمع ما وفقه اللغة، بدرس انتفع أنه ليتحقق فرد
يف كله فالتعليم الثانوية، املدارس يف نفسه التاريخ درس إىل بالقياس مستحيل هذا بل
الصبي ألن الفصل؛ إىل ال التلميذ وإىل الجماعة، إىل ال الفرد إىل يتجه أن يجب املدارس هذه
وأن ا، تامٍّ اعتماًدا نفسه عىل يعتمد أن والنضج القوة من بعُد يبلغ لم املدارس هذه يف

واإلرشاد. والتقويم بالنصيحة له املعلم تعهد عن الخاص بجده يستغني
انتفاع دون عظيم وحائل التعليم، صالح عىل عظيم خطر الفصل يف التالميذ فكثرة
والطالب التالميذ تقبل أن عىل واملعاهد املدارس إكراه وكذلك له، املعلم وفراغ به التلميذ
والشباب الصبية مستقبل لتضييع تجنبًا أو الجمهور، لسخط اتقاءً أو للحكومة، إرضاءً
التعليمية وجهتها عن واملعاهد املدارس يحول ألنه خطر؛ أي خطر عليهم، وفرضالبطالة
سياسية أدوات يجعلها فهو التجنب؛ كل تتجنبها أن ينبغي أخرى وجهة إىل الخالصة
املوظفني وكبار للوزراء يفتح أن خليق وهو الجمهور، وتملق ونرشالدعوة لإلذاعة ووسائل
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فقد شك، غري من العامة ترضاملصلحة ولكنها أشخاصهم تنفع قد أبوابًا املعارف وزارة يف
أضخم واملعاهد املدارس يف قبال بأنهما يفخرا أن الكبري املوظف وذاك الوزير هذا يستطيع
ملؤها السيارة الصحف يف طواًال فصوًال هذا يستتبع وقد والشباب، الصبية من ممكن عدد
يشء به املتعلمني وانتفاع التعليم ومصلحة يشء كله هذا ولكن والتقريظ، والثناء الحمد

آخر.
أشد وننكره البغض، أشد العام التعليم تضييق نبغض أننا قدمنا مما رأيت وقد
ولكن جميًعا، للمرصيني مصاريعها عىل العامة املدارس أبواب تُفتح أن يف ونلح اإلنكار،
هذا يكون أن نريد جميًعا للمرصيني العام التعليم إباحة إىل ندعو حني أننا يُفهم أن يجب

منتًجا. وخصبًا مصلًحا، صالًحا التعليم
تقدموا كلما حساب بغري واملعاهد املدارس يف والشبان الصبية يُقبَل أن نريد ال نحن
الصبية قبول من يمكنها ما واملعاهد املدارس من الدولة تنشئ أن نريد وإنما إليها،

إليها. تقدموا كلما والشبان
أن تستطيع ال أنها حني عىل التالميذ من ألف املدرسة هذه يف يكون أن يرضينا ليس
األلف نصف املدرسة هذه تقبل أن يرضينا وليس األلف، نصف إال صالًحا تعليًما تعلم
فوق التالميذ من املدرسة تقبل أال نريد وإنما والضياع، البطالة إىل اآلخر النصف يُردَّ وأن
املدارس تكلف أال نريد أخرى، جهٍة من العلم عن العلم طالب يُردَّ وأال جهة، من طاقتها
الناس رغبة واشتدت العام، التعليم عىل اإلقبال كثر كلما املدارس تنشأ وأن تطيق، ما فوق

فيه.
تتصل ال التي األخرى التبعات من به تنهض وما للدولة املالية الطاقة إن يقال وقد
إىل يوٍم من للنفقات استهالكها ويكثر وتشتد تقوى التي الوطني الدفاع وحاجة بالتعليم،
يحتاجون ما وإنشاء العلم، إىل الناس حاجة إرضاء من الدولة يمكن ال قد ذلك كل يوم،

واملعاهد. املدارس من إليه
فيه نلح عما يردنا وال يقنعنا، ال ولكنه وقت، كل ويكرر يقال هو بل هذا، يقال قد

العام. التعليم إىل الشعب حاجة إرضاء وجوب من
التعليم أن مرص، يف األمر عىل املرشفون يفهمه أن ونحب نالحظه، أن يجب ما وأول
طالبنا فإذا رضوراتها، من ورضورة الحياة، حاجات من حاجة هو وإنما ترًفا، ليس
أن يمكن لذة تحصيل من تمكينه وال الشعب، عىل بالرتفيه نطالب فلسنا ونرشه، بإذاعته
ما أقل إليه ويُؤدَّى حقوقه أيرس للشعب يتاح بأن نطالب وإنما فيها، يزهد أو عنها يصرب

العناية. من له أهل هو
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املتني، الوطني الدفاع إىل حاجته من بأقل الصالح التعليم إىل الشعب حاجة وليست
الطامع األجنبي عليه يغري حني خارج من يأتيه الذي للخطر معرًضا ليس فالشعب
ومرافقه، بأخالقه الجهل يفتك حني داخل من يأتيه الذي للخطر معرض ولكنه فحسب،
استقاللها لها يكفل مرصوال عن وليسيغني العلم، يف عليه املتفوق لألجنبي عبًدا ويجعله
وراء كان إذا حدودها عن ويذود حوزتها يحمي عزيز قوي جيش لها يكون أن الصحيح
أرضه، يستغل أن يستطيع ال غافل، جاهل شعب الحدود هذه دون ومن الجيش هذا
عىل احرتامه يفرض أن وال مرافقه، بتدبري يستقل أن وال ثروته، مصادر يستثمر أن وال
األدب ويف والفلسفة العلم يف ينتج بما اإلنسانية، الحضارة تنمية يف بمشاركته األجنبي

اآلثار. من والفن
حماية من بد وال النرش، حدود أقىص إىل جهة من العام التعليم نرش من إذَْن بد ال
تدبر أن من بد وال إفساًدا، التعليم يفسد الذي الشنيع االزدحام هذا من واملعاهد املدارس
املال، من الوطني الدفاع إليه يحتاج ما تدبر كما املال، من ذلك إليه يحتاج ما الدولة
فأمام اآلن؛ نحياها التي الواقعة حياتنا يف عسريًا ليس بل مستحيًال، ليس املال هذا وتدبري
وأمام الوطني، والدفاع التعليم عىل غلتها تُردَّ وأن تُغَلق أن يجب اإلرساف من أبواب الدولة
الوطني. والدفاع التعليم عىل غلتها تُردَّ وأن تُفتَح أن يجب االقتصاد من أبواب الدولة
حقهم من وليس الرضائب، من أداءه يستطيعون ما الدولة إىل بعُد يؤدوا مرصلم وسكان
وحاجة التعليم حاجة ذلك إىل تدعو حني الجديدة الرضائب تفرضعليهم أن يف يمانعوا أن
أو آالف عرشة عليهما فالن تجارة أو فالن أرض تغل أن الرضوري من وليس الدفاع،
األجنبي، لغارة معرًضا غافًال جاهًال الشعب ويبقى العام يف الجنيهات من ألًفا عرشين
املصلحة إليه تحتاج ما بمقدار الدخل هذا ينقص أن الواجب، من بل املمكن، من بل
سكان يدفعه وما الرضائب مرصمن سكان يدفعه ما بني املقارنة وأيرس العامة، الوطنية
اإلصالح إىل الحاجة مرصشديد يف االجتماعي النظام بأن يقنعنا الراقية، األوروبية البالد
االستقالل يفرضه وما الحضارة، تقتضيه ما بعُد يعرفوا لم مرص سكان وبأن والتقويم،

التبعات. من
يمتزج عميًقا، دقيًقا شعوًرا الرضائب دفع عىل القادرون يشعر أن من بد وال
يُؤخذ ال للدولة الرضائب من يؤدون ما بأن دمائهم، مع عروقهم يف ويجري بنفوسهم،
مرافق ارتقت كلما يستفيدون فهم عليهم؛ ليُنَفق منهم يُؤَخذ وإنما غريهم، عىل ليُنَفق منهم
يستفيدون وهم الشعب، طبقات يف التعليم انترش كلما يستفيدون وهم مرص، يف الحياة
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ودافعو األغنياء يفهم أن الخري كل والخري الحدود. واقتحام األجنبي غارة الوطن أمن كلما
بغيض ثقيل يوم يأتي أن قبل اآلن، منذ ويرس سهولٍة يف األولية الحقائق هذه الرضائب

إكراًها. فهمها عىل الرضورة فيه تُكِرههم
خضعت ملا وخاضعون آثارها عىل سائرون ونحن االتصال، أشد بأوروبا اتصلنا فقد
املتحرضة األقطار ويف كلها، األرض أقطار يف ذاعت وقد إليه، اضطرت ملا ومضطرون له،
الشعوب ذاقت وقد واملساواة، والعدل الحرية ومنها اإلنسان، حقوق خاص، بنوٍع منها
منها كثري ومىض الحقوق، هذه من االستزادة يف وطمعت فاستلذته، الحقوق هذه طعم
قبل طائعني، إليه نسعى وأن بأنفسنا، التطور ندبر أن فالخري بعيدة، آماٍد إىل ذلك يف
وما ليتعلم، املال من إليه يحتاج ما للشعب ندبر أن إذَْن والخري كارهني، إليه نُدفع أن
من إليه يحتاج وما باإلنسان، تليق التي بالحياة ويستمتع ليصح املال من إليه يحتاج

واستقالله. وجوده عن ليدافع املال
من كنا إن أنفسنا عىل نشق أن إىل ذلك اضطرنا وإن املال، هذا كل ندبر أن الخري

الثراء. أصحاب من كنا إن ثروتنا من فضل عن ننزل أن أو الناس، أوساط
فيه، الحديث بدأنا الذي املوضوع إىل بد منه يكن لم الذي االستطراد هذا من ونعود
تُحمى أن يجب مدارسه وأن النرش، أقىصحدود إىل يُنَرش أن يجب العام التعليم أن وهو
للتعليم، االزدحام هذا إفساد من باشا الهاليل نجيب األستاذ رآه ملا بالتالميذ االزدحام من
االجتماعية حياتنا يف االزدحام لهذا السيئ األثر من باشا عفيفي حافظ الدكتور رآه وملا
الفصل يف صورناها التي الفكرة لتحقيق ثم أخرى، جهة من التعليم طبيعة ويف جهة، من
تبلو أن املدرسة تستطيع بحيث فرًدا، فرًدا للتالميذ املتصلة الدقيقة املراقبة فكرة السابق:
هو ما إىل وألرسته له واإلرشاد بالنصح توجهه وأن واستعداده، وملكاته التلميذ فطرة

النشاط. ورضوب التعليم ألوان من له ميرس
الفصل ازدحام وال بالفصول، املدرسة ازدحام تالئم ال املتصلة الدقيقة املراقبة هذه
يثبت سجًال لنفسه يتخذ وأن واحًدا، واحًدا تالميذه يراقب أن املعلم إىل فسيطلب بالتالميذ،
عليه الفصل ازدحم إذا له يستقيم ال ذلك أن وواضح املراقبة، هذه تنتجها التي املالحظات

بالتالميذ.
حني دقيًقا اتصاًال تالميذه ببعض يتصل أن إىل املراقبة هذه بحكم املعلم وسيضطر
كله، هذا نتائج ويسجل إليهم، ويتحدث منهم، فيسمع بالضعف، أو بالقوة يمتازون
يستقيم ال هذا كان وإذا والتعليم، الرتبية بني يجمع القديم، باملعنى بًا مؤدِّ املعلم فسيكون
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عليه ازدحمت إذا للناظر يستقيم لن املدرسة فأمر بالتالميذ، الفصل عليه ازدحم إذا له
دقة يف يالحظ أن إىل سيضطر أنه ذلك باشا، الهاليل نجيب األستاذ الحظ كما بالفصول
فيتصل النتائج هذه يمتحن أن إىل وسيضطر مراقبتهم، نتائج من املعلمون إليه يرفعه ما
صلة يكون أن إىل ذلك بعد وسيضطر الضعف، أو بالقوة يمتازون الذين التالميذ ببعض
مربيًا سيكون النظام بمقتىضهذا املدرسة ناظر أن الحظنا فإذا األرس، وبني املعلمني بني
عىل بإرشافه مديًرا كله هذا بعد وسيكون مدرسته، يف والتعليم الرتبية عىل بإرشافه ومعلًما
الحظنا إذا املعارف، وزارة وبني بينها الصلة وبتحقيق املدرسة، حياة من املادية الناحية
عىل ورش التعليم عىل ورش الرتبية عىل رش بالتالميذ املدرسة ازدحام بأن اقتنعنا كله، هذا

… يطيقون ما فوق املدرسة وناظر املعلمني عىل يفرض أال الخري كل والخري اإلدارة،
التعليم فساد من به نضيق عما ما حدٍّ إىل مسئولون واملعلمني النظار أن أعلم وأنا
إرساًفا نرسف أننا أعتقد ولكني الحديث، هذا من آخر موضٍع يف لهذا وسأعرض الثانوي،
نفًسا يكلف ال فاهلل التبعات؛ من نحملهم ما تحميلهم ويف واملعلمني، النظار لوم يف شديًدا
معلًما يكون أن املعلم عىل نفرض أن ينبغي فما محدودة، اإلنسانية والطاقة وسعها، إال
وقديًما وأحسنه، وجه أكمل عىل ذلك يؤدي أن إليه نطلب ثم التالميذ، من للمئات ومربيًا

يُستطاع. ما فاطلب تُطاع أن أردت إذا الحكماء: قال
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العلم صب عىل جهده يقرص فال القديم، باملعنى بًا مؤدِّ يكون أن املعلم إىل طلبت وإذا
للحياة صالحة تهيئة ويهيئه نفسه، ويقوم عقله ويثقف يربيه وإنما التلميذ، رأس يف
تثق أن املؤدِّب لهذا عليك يجب ما فأول أخرى، جهٍة من العقيل وللرقي جهة، من العملية

االطمئنان. وهذا الثقة بتلك وتشعره إليه، وتطمنئ به،
يف املعلم تشعر وأن وتلميذه، املعلم بني تندس أن إال وأبيت ذلك تفعل لم أنت فإن
عليه ألفسدت والصغرية، الكبرية عليه وتحيص أنفاسه تقيد ورائه من بأنك لحظة كل
أنك عىل إليك ينظر فلم يشء، كل قبل فيك رأيه عليه أفسدت الوجوه، جميع يف أمره
تدفع مسيطر حاكم أنك عىل إليك ينظر وإنما والتعليم، الرتبية مهمة عىل ومعاونه رشيكه
الثقة، مقام وبينه بينك التهمة وقامت وخادعك، فصانعك عمًال، وتتقاضاه أجًرا إليه
فلم التلميذ، يف رأيه عليه وأفسدت واليقني، األمن مقام وبينه بينك والشك الخوف وقام
من وفرد وحياطتها، حمايتها ُكلِّف ووديعة عليها، اؤتمن قد أمانة أنه عىل إليه ينظر
ويصري ويزكو ينمو حتى والعناية بالرعاية وتعهده وتنميته تربيته ُكلِّف قد الشعب أفراد
الذي للنشاط وموضوع منه، يعيش الذي للعمل مادة أنه عىل إليه ينظر وإنما رجًال،
وال الحي، الكائن معاملة ال الهامدة، الجامدة املادة معاملة فيعامله القوت، منه يكسب
هو يحب كما ال تكون، أن أنت تحب كما املادة هذه لك ويصوغ الناطق، اإلنسان معاملة
هذا يف األدوات من وأداة اآلالت، من آلة املعلم ويصبح تكون، أن ينبغي كما وال تكون أن
عىل الشعب أبناء الدولة فيه تصنع والذي املدرسة، نسميه الذي السخيف العقيم املصنع
املصنع يخرج كما أفواًجا ذلك بعد وتخرجهم واحدة، صورٍة عىل وتصوغهم واحد، مثاٍل

املصنوعات. من يخرجه ما
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ويفقد مادة، التالميذ ويصبح مصنًعا، املدرسة وتصبح أداة، املعلم يصبح نعم،
والنشاط والحب الحياة وهو املقومات من إليه يحتاجان ما أخص والرتبية التعليم

والطموح.
الشعب وكيل أنه عىل نفسه إىل ينظر فلم األمر، آخر نفسه يف رأيه عليه أفسدت ثم
وتنشأ الشباب يكون ما خري عىل املقبلة األجيال وتنيشء الشباب تكوين عىل وأمينه
من مقداًرا الشهر آخر يف يقبض أجري، موظف أنه عىل نفسه إىل ينظر وإنما األجيال،
إىل يوم كل يف يؤديه املال، هذا أجله من قبض الذي العمل عن عسريًا حسابًا ويؤدي املال،
نتيجة تظهر حني الوزارة إىل العام آخر ويؤديه املفتش، إىل أسبوع كل يف ويؤديه الناظر،

االمتحان.
املهنة، هذه بكرامة وإيمانه ملهنته، وحبه بنفسه، ثقته املعلم ليفقد يكفي وبعضهذا

أقل! وال أكثر ال القوت عليه يغل مصدر أنهما عىل والرتبية التعليم إىل املعلم ولينظر
حبه فقد قد األنحاء، من نحٍو أي عىل املصدر هذا من قوته يكسب أن فحسبه وإذَْن
فهو بنفسه ثقته وفقد إليه، يطمنئ ال فهو للرئيس نصحه وفقد به، يحفل ال فهو للتلميذ
وال لنفسه األعىل املثل إىل يطمح ال بالحياة، الحياة من يكتفي وإنما بكرامته، يعتد ال
أو األعىل املثل إىل تطمح األدوات من أداة أو اآلالت، من آلة رأيت ومتى ألمته، وال لتلميذه

فيه؟! تفكر
وأكرب عنده، تقف وال هذا من يشءٍ يف تفكر ال مرص يف املعارف وزارة أن الظن أكرب
بسطناه الذي النحو هذا عىل عمٍد عن تتصورهم وال ا، رشٍّ باملعلمني تريد ال أنها الظن
املنكرة، الحال هذه إىل وتضطرهم السيئ، الوضع هذا إىل بهم تنتهي ذلك مع ولكنها آنًفا،

املتعلمني. وضعف التعليم فساد عىل اللوم أشنع ذلك بعد وتلومهم
صحيحة ثقة باملعلمني تثق إنها جادة وهي تقول أن املعارف وزارة تستطيع ال
وزارة أن عىل ناطق دليل عليه هو الذي النحو عىل فالتفتيش واالطمئنان، األمن قوامها
وزارة أن عىل ناطق دليل عليه هو الذي النحو عىل واالمتحان املعلم، إىل تطمنئ ال املعارف
من له يقدر وما مرتب، من املعلم يتقاىض ملا هنا أعرض ولست باملعلم، تثق ال املعارف
عىل الفصل هذا يف أو الحديث هذا يف عندها أقف أن أريد ال أخرى قصة فهذه درجة،
والصلة واملتعلم، املعلم بني تكون أن يجب التي الصلة عند أقف أن أريد إنما تقدير، أقل
من النوعني هذين فقوام التعليم، عىل ائتمنته التي والدولة املعلم بني تكون أن يجب التي

واالحرتام. والتعاون والثقة الحب يكون أن يجب الصلة
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والثقة ملعلمه، التلميذ ونفس لتلميذه، املعلم نفس يمأل الذي الحب يكون أن يجب
شائًعا يكون أن يجب الذي واالحرتام باملعلم، الدولة ونفس بالدولة املعلم نفس تمأل التي
إىل به ويتحدث منا واحد كل يعرفه والذي فيه، شك ال الذي واليشء جميًعا، هؤالء بني
املعلمني نفوس عن ُكشف لو أنه هو الرقيب، أمن إذا أصدقائه وإىل إليها خال إذا نفسه
فزًعا القلوب يمأل مخيًفا ا رشٍّ عظيًما، ا رشٍّ فيها لرأينا التعليم عىل واملرشفني واملتعلمني
شكٍّا فيها لرأينا التعليم عىل واملرشفني واملتعلمني املعلمني نفوس عن كشف لو وإشفاًقا،
نقيم أن نريد رشونكر أي عىل ذلك بعد ولتساءلنا وإشفاًقا، وخوًفا وازدراء وبغًضا وريبًا

الجديد؟ الجيل بناء
الحب حديث أترابه إىل عنه ويتحدث ويحرتمه، املعلم يحب التلميذ بأن أنت أواثق
إىل عنه ويتحدث إليه ويطمنئ املفتش يحب املعلم بأن أنت أواثق واالحرتام؟ واإلعجاب
يتبعها التي التعليم مراقبة يحب املفتش بأن أنت أواثق واألمن؟ الثقة حديث زمالئه

املطمنئ. اآلمن حديث الديوان يف املوظفني كبار وعن وأعوانه املراقب عن ويتحدث
عليه وظهرت وسمعته رأيته ألني املناقضة؛ أشد كله هذا يناقض بما فواثٌق أنا أما
أثناء يف التعليم عىل واملرشفني واملتعلمني املعلمني وبني بيني يومية صلٍة من كان فيما
فيضيقون الكالم هذا التعليم رجال وسيقرأ عاًما، عرشين من يقرب ما أو عاًما عرشين
أشد منه يشفقون ألنهم بل أنفسهم، إىل خلوا إذا ينكرونه ألنهم ال فيه، ويلومونني به
اإلشفاق؟! أشد منه يشفقوا أن دون الحق يواجهوا أن الناس استطاع ومتى اإلشفاق،

األشياء لطبيعة مناقضة الخطر، أشد خطرة مرصظاهرة يف كانت كله هذا أجل ومن
يف األعىل للمثل امللجأ هي ليست عندنا والتعليم الرتبية وزارة أن وهي املناقضة، أشد
الصغائر عن العالقات وارتفاع الصلة حسن من الناس بني يكون أن يجب وما األخالق،

والدنيات.
ما قررت إذا أقول فيما أحد يخالفني أن أنتظر وال جديًدا، شيئًا أقول ولست
يشتد املرصية الدولة وزارات من وزارة نعرف ال أننا من مرص يف جميًعا الناس يقرره
التباغض من التنافس هذا يتبع ما فيها ويشتد املوظفني، بني البغيض التنافس فيها
يشءٍ بكل الظن وسوء إنسان، وبكل يشءٍ بكل االرتياب ومن واملكر، الكيد ومن والتحاسد،

املعارف. كوزارة إنسان، وبكل
للزميل، الزميل وكيد بالصديق، الصديق مكر من تشأ لم وما شئت ما تجد فيها
بني التنافس تجد وفيها مصدر، كل من الخري والتماس مصدر، كل من الرش وتوقع
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املفتشني، ينكرون فاملعلمون الطوائف؛ بني والتنافس األفراد، بني والتنافس الطبقات،
أولئك ينكرون املوظفني وكبار املوظفني، كبار ينكرون كما املعلمني ينكرون واملفتشون
بعض، من بعضها ويشفق بعًضا، بعضها ينكر الطبقات هذه من طبقة وكل وهؤالء،
من خرجوا والذين املكروه، لبعض بعضها ويتمنى الدوائر، ببعض بعضها ويرتبص
ينكرون وهؤالء وأولئك العليا، املعلمني مدرسة من خرجوا الذين ينكرون العلوم دار
وزارة إىل تتسلل وجعلت الرتبية ومعهد الجامعة من خرجت التي الضئيلة الطائفة هذه

فشيئًا. شيئًا املعارف
لنفسها تعرف أن عن البعد كل بعيدة أنها والتعليم الرتبية وزارة يف يشء وأغرب
هذه لها الناس يعرف أن عن البعد كل بعيدة ذلك أجل من وهي ممتازة، شخصية
أخص ما، مرونة فيه تكون أال يجب فيما مرونة الوزارات أشد هي املمتازة، الشخصية
بعد تكون مستقل رأي عن املسئولون املوظفون فيها يصدر أن يجب خالصة فنية أعمالها
مسألة يف مستقرٍّا رأيًا املعارف لوزارة تعرف تكاد ال ولكنك واالقتناع، والدرس البحث
ينكر ما وتنكر الوزير، يعرف ما تعرف هي وإنما الهينة، أو الخطرية الفنية املسائل من
فهم الديمقراطية، البالد كل يف كشأنهم سياسيني رجاًال عندنا الوزراء كان وملا الوزير،
مرآة قل: أو صافية، مرآة املعارف وزارة أصبحت فقد السياسية، الظروف بتغري يتغريون
إذا أو يوم، كل يف الوزير، تغري إذا رأي يوم كل يف ولها مرص، يف السياسية للحياة كدرة
نلوم أن تعودنا وقد املسائل، من مسألة يف رأيه الوزير يغري أن السياسة ظروف اقتضت
ر وصوَّ والتعليم، الرتبية وزارة فيه تضطرب الذي املنكر التقلب هذا يف املعارف وزراء
السياسة»، هامش «عىل كتابه يف مؤمًلا تصويًرا اللوم هذا باشا عفيفي حافظ الدكتور
أقره ما يلغي حتى مكتبه يف يستقر أحدهم يكاد فال يتعاقبون، الوزراء أن نالحظ فنحن
النظام هذا فيلغي آخر، وزير ويخلفه لشأنه يميض ثم جديًدا، نظاًما ويستأنف سلفه،

جديًدا. نظاًما ويستأنف
اليشء ولكن الوزراء، بعض إىل وبالقياس الوجوه بعض من ا حقٍّ هذا يكون وقد
قبل املسئولون هم — فنيون فيها كان إن — املعارف وزارة يف الفنيني أن فيه شك ال الذي
عليها، وثبتوا بها، واقتنعوا فنية، آراء ألنفسهم كونوا أنهم فلو االضطراب، هذا عن الوزراء
ملا املستمر؛ التغيري وال االضطراب تحتمل ال التعليم شئون أن لهم وبينوا للوزراء ونصحوا
ما عىل أرصوا الوزراء وهب والتبديل، التغيري من عليه يقدمون مما كثرٍي عىل الوزراء أقدم
آخر يريدون ما تنفيذ عىل قادرون وهم يفعلوا، أن حقهم ومن وتبديل، تغيرٍي من يريدون
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هؤالء عىل يجب ما فأول ضمائرهم، إليها اطمأنت إذا واجبة لهم املوظفني وطاعة األمر،
باملسائل واملساس الشدة من الوزير وبني بينهم االختالف كان إذا يستقيلوا أن املوظفني
ما فأيرس املنزلة بهذه الشدة من يكن لم فإن االستقالة، إىل يضطرهم بحيث الجوهرية
يريد ما له أنفذوا يقبلها لم فإن الوزير، عىل بها ويشريوا آراءهم يسجلوا أن عليهم يجب
للوزير ونصحوا مرافقها أهم يف لألمة ونصحوا ضمائرهم، وأرضوا ذمتهم، أبرءُوا وقد

نفسه.
نعرف فلسنا الخالف، أشد هذا يخالف ما عىل املعارف وزارة يف تجري األمور ولكن
أستثني أكاد ال موظفيه، من كثرية أو قليلة مقاومة وجد املعارف وزراء من وزيًرا أن
بعض يف وزيره خالف الذي الهاليل نجيب األستاذ أحدهم موظفني: ثالثة إال ذلك من
يمِض لم الوزراء رئيس ولكن رأيه، الوزير وأمىض خالفه عىل وثبت ١٩٢٩ سنة املسائل
هذا يميل من والثالث باشا، السيد لطفي أحمد األستاذ الجامعة مدير والثاني الوزير، رأي

… تعاد أن إىل تحتاج ال باشا عيىس حلمي املعايل صاحب مع وقصتنا الحديث،
وال فيها يغريون فال املختلفة، الوزارات عىل يتعاقبون الوزراء أن تالحظ ولعلك
من ممتاًزا، كان إن الوزير شخصية تفرضه وما الرقي طبيعة إليه تدعو ما إال يبدلون
تُقلب لم مثًال الداخلية وزارة بال فما اضطرابًا، وال فساًدا يحدث ال الذي املعتدل التجديد
املتناقضة القوية الشخصيات ذوي الوزراء من عليها تعاقب من كثرة عىل عقب عىل رأًسا
الحكومة سلطان ينتهي إليهم للوزارات، رؤساء يكونون العادة يف أنهم مع التناقض، أشد

كله.
ما وإىل العدل، ووزارة املال، وزارة إىل بالقياس السؤال هذا مثل تلقي أن وتستطيع
يف املسئولني املوظفني أن وهو جميًعا، إليها بالقياس واحد والجواب الوزارات، من شئت
يقدرون فيهم، اآلراء تختلف ومهما كفاياتهم تكن ومهما أمرهم يكن مهما الوزارات، هذه
املعارف وزارة إليه تضطر ما وبني بينهم فيحولون للوزراء وينصحون وتبعاتهم، أعمالهم

والتبديل. التغيري يف املنكر اإلرساف من
بد ال بإصالح رهني وألوانه فروعه اختالف عىل التعليم لشئون إصالح فكل وإذن
أول هذه وليست والتعليم، الرتبية وزارة يف الديوان إصالح وهو يشء، كل قبل تحقيقه من
إصالح لكل األسايس الرشط أنه عىل املعارف وزارة يف الديوان إصالح إىل فيها أدعو مرة
عرش خمسة من أكثر منذ فيه وجاهدت بذلك طالبت فقد التعليم، أنواع من نوٍع أي يمس
يف أكن ولم الوزراء، إىل فيه وتحدثت املحارضات، فيه وألقيت املقاالت، فيه كتبت عاًما،
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أمور بعضهم إىل آلت الذين واملفكرين الُكتَّاب من غريي فيه شاركني بل وحيًدا، كله ذلك
مختلفة. ظروٍف يف الحكم

ما الناس فليقرأ أظلمها، أو املعارف وزارة عىل أتجنى إني يقال أن أحب ولست
أمورها توىل من أشد ولعله ا، حقٍّ النابهني وزرائها ومن املعارف، وزراء من وزير به شهد
فهو باشا، الهاليل نجيب أحمد األستاذ وهو ظهر، وما أمرها من خفي ملا وابتالء بها علًما
ما ١٩٣٥ سنة للمعارف وزيًرا كان حني التعليم عن نرشه الذي تقريره أول يف يقول

بنصه. ننقله
الثانوي: التعليم فساد تعليل يف قال

املدارس، عىل اإلرشاف طريقة يف هو التعليمية، اإلدارة هو رأينا يف العلة وأساس
أسباب تتبني أن قبلنا أمم حاولت وقد املعارف، وزارة يف رصيحة بعبارٍة هو
التعليم؛ عىل املرشفة املركزية الهيئة هو الفساد مرجع أن فوجدت التعليم فساد
وقد املدريس، النظام وعن املناهج وعن الدراسية، الخطط عن املسئولة هي ألنها
املدريس، والتفتيش املركزي النظام يف بالبحث البدء وجوب إىل األمم تلك اهتدت
التعليم إصالح قبل األمم تلك عليه كانت بما شبيهة الشأن هذا يف مرص وحالة
ألغى تركيًزا يختصبالتعليم، ما كل يدها يف ركزت قد املعارف وزارة فإن فيها،
ومدرسني نظار من التعليم أمر عىل القائمني وأعجز إلغاء، املدارس شخصية
املدارس فاستحالت الرتبية، توجيه أو التعليم تكييف يف أثر أي إحداث عن
تُطبع أن ينبغي الذي الشخيص الطابع بذلك وانعدم متشابهة، متكررة صورة
وكما وتالميذها، وناظرها وأساتذتها الخاصة بيئتها حدود يف مدرسة كل به
العناية عن نفسها الوزارة يد غل كذلك واملدرسني، النظار يد الرتكيز هذا غل

مثمرة. كافية عناية الفنية باملسائل
عقوبات من املدرسية: الشئون بأصغر مشغوًال الوزارة زمن كان وإذا
إال منه يبق لم الدروس جداول واعتماد قيدهم وإعادة ومواظبتهم التالميذ

للتعليم. العليا السياسة ودراسة الفنية للشئون للتفرغ القليل

أن قبل الديوان بإصالح يبدأ أن باشا الهاليل نجيب أحمد األستاذ عىل الحق وكان
ديوان أن للمعارف، وزير وهو رسمي تقريٍر يف سجل أن بعد التعليم، إصالح يف يأخذ
ذلك عن أعجلته السياسة ظروف ولكن التعليم، فساد يف العلة أساس هو نفسه الوزارة

شيئًا. فيه يصنع يكد لم أو يصنع فلم
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الخطر، عظيم قيم أنه عىل الثانوي للتعليم اقرتحه الذي اإلصالح أن ذلك عن ونتج
تبلغ أن منصفني وانتظروا تبديل وال بتغيري يمسوه لم بعده جاءوا الذين الوزراء أن وعىل
عىل أرشف الذي الديوان ألن الثمرات؛ من منه ينتظر كان ما يؤِت لم أقصاها، إىل تجربته
أرقى الديوان هذا إىل تكل أن وتستطيع اإلصالح، ينله ولم يتغري لم هو، كما ظل تنفيذه
فسيظل برامجه، من برنامج وأبرع مناهجه، من منهج وأروع التعليم، خطط من خطة
أنك وهو ا، جدٍّ يسري لسبٍب الشكوى وستستمر هي، كما نتائجه وستظل هو، كما التعليم

يقال. كما يعطيه ال اليشء فاقد وأن العنب، الشوك من تجني ال
بأنها وتشعر والالمركزية املركزية عن تتحدث أعوام منذ املعارف وزارة جعلت وقد
وتمنحهم اليشء، بعض عليهم توسع أن وتريد واملعلمني النظار عىل التضييق يف أرسفت
الحرية لهذه رائعة حسنة صورة نفسه الهاليل نجيب األستاذ رسم وقد السلطان. بعض
ولكنه بالفعل، أنفذ قد الصورة هذه بعض ولعل واملعلمني، النظار إىل ترد أن يجب التي
يأخذ ولن يأخذ لم هو، كما املعارف وزارة ديوان ألن شيئًا؛ ينتج ولن شيئًا، ينتج لم
يشء، كل يف إصبعه يضع أن عىل دائًما حرصوسيحرص بل هذه، الالمركزية أمر بالجد
طال قد املركزية نظام وألن واإلسماح؛ التوسعة أظهر وإن واملعلمني، النظار عىل ويضيق
ذوق يفقدون كادوا أو ففقدوا واملعلمني، النظار من الجيل هذا عىل ضغطه واشتد عهده،
عىل وتثبت حزم، وتميضيف بصرية، عن تقدم التي العاملة والشخصية واالبتكار، الحرية
أن عىس وما املراقب، يقول أن عىس وما املفتش، يقول أن عىس فيما تفكر وال ترى، ما
ال هم يرونه كما األمر هؤالء له يصور أن بعد الوزير، يصنع أن عىس وما الوكيل، يقول

أمضاه. الذي الناظر أو املعلم يراه كما وال الواقع، يف هو كما
قد جراحية بعملية وإنما والرفق، والهوادة باألناة تعالج ال مستعصية علة فهذه
الظن وأكرب واالجتماعية، السياسية للظروف مالئًما وال يسريًا، عليها اإلقدام يكون ال
السن وبلوغ العيش ومر الغداة كر من يكون بما سيعالجها الذي هو وحده الزمن أن

دنلوب. بتالميذ وال بدنلوب له عهد ال الديوان عروق يف جديد دم وإجراء القانونية،

121





التعليم إصالح وجوه

ينبغي ال يقرص، وقد انتظاره يطول قد والذي منه، بد ال الذي حكمه يميضالزمن أن وإىل
إذا الرش لتخفيف شيئًا تصنع أن يجب بل شيئًا، تصنع ال ساكنة جامدة الدولة تظل أن

استئصاله. لها يتح لم
وبني بينه الصلة وإصالح جهة، من الديوان إلصالح الدولة تصنعه أن يجب وأيرسما
التعليم أمور يفسد الذي والتبديل التغيري من الوزراء وحماية ثانية، جهٍة من املدارس
كلها أشياء، ثالثة عىل وعزٍم حزٍم يف وتُقِدم عليه، وتعتمد هللا، تستخري أن ثالثة، جهٍة من
نفس إىل الثقة يرد ألنه أنواعه؛ اختالف عىل التعليم إصالح يف األثر بعيد الخطر، عظيم
عروق يف يجري وألنه التعليم، سياسة يف واالستمرار االتصال يضمن وألنه واملعلم، الناظر
الوزارة نشاط يجدد أن خليق هو والذي آنًفا، إليه أرشت الذي الجديد الدم هذا الوزارة

والحياة. القوة من إليه تحتاج ما بعض فيها ويشيع
تمثل أن عىل إعادته، أو للتعليم األعىل املجلس إنشاء فهو الثالثة األشياء هذه أول فأما
من عنارصليست فيه تمثل أن وعىل بالطبع، العايل التعليم ومنها كلها، التعليم فروع فيه
أمره يف تشري أن وتستطيع بُعد، من أو قرٍب من بالتعليم تتصل ولكنها املعارف وزارة
الوزير عىل يشري أن املجلس هذا اختصاصات أهم من يكون أن وعىل اآلراء، من بالقيم
دائمة لجنة أعضائه بني من يؤلف وأن التعليم، يمس خطرٍي أمٍر من عليه يقدم ما كل يف
أخرى، جهٍة من اليومية التعليمية الحياة يف الوزير عىل وتشري جهة من أعماله له تهيئ
املعلمني. بتأديب املختص — اإللحاح أشد فيه ألح يشء وهذا — وحده يكون أن وعىل

من وعصمها واالتصال االستمرار التعليم لسياسة َضِمَن أنشئ إذا املجلس هذا
له وتيضء تبرصه صالحة مادة الوزير عىل مشورته من وكانت واالضطراب، التقلقل
املعلمني، لشخصية إحياء وجد إذا وجوده ويف أمر، من عليه يقدم فيما أمامه السبل
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أمورهم بأن فيشعرون املجلس هذا يف فسيمثلون لكرامتهم؛ وإعالن بشأنهم، واعرتاف
يقضون بأنهم املعلمون فيشعر املجلس هذا أمام منهم املخطئ وسيحاكم أنفسهم، إىل
إصالح يف القليل باليشء هذا وليس والكرامة، والثقة باألمن املخطئ ويشعر أمورهم، يف
قدمت فقد املعلم؛ عىل الكثري باليشء هذا وليس األمل، إىل اليأس من وإخراجه املعلم نفس
أن يجب كريًما جيًال لها ينشئ أن املعلم إىل تطلب التي الدولة أن الفصل هذا غري يف

الناس. وعىل نفسه عىل كريم بأنه املعلم تشعر
عيل الرفيع املقام صاحب حرضة عىل أذكر فيما الجامعة من النظام هذا ح اقُرتِ وقد
بعده جاءت التي الوزارة ولكن بقانون، مرسوًما به واستصدر وأمضاه فقبله باشا ماهر
نافعة ضارة ورب فيه، النظر يعاد أن األشياء أيرس ومن بقانون، املرسوم هذا تمض لم
املعلمني تأديب تجعل أن أبت الذاكرة صدقتني إن املعارف وزارة كانت فقد يقال، كما
بالسلطان، االستئثار عىل — أظن فيما — الديوان من حرًصا املجلس هذا اختصاص من
يرد الذي هو ذلك ألن االختصاص؛ هذا إليه يُردَّ لم إذا خري املجلس هذا وجود يف وليس

واالطمئنان. األمن ويشعره الكرامة، له ويكفل املعلم، إىل الثقة
تنظيم تعيد أن هو هللا، عىل معتمدة الدولة، عليه تقدم أن يحسن الذي الثاني واألمر
املراقبة لفظ السمج، اللفظ هذا فتدع املعارف وزارة عىل يفتح هللا ولعل التعليم، مراقبات

اإلدارة. لفظ وهو مقبول سهل سائغ آخر لفٍظ إىل منه، يُشتق وما
املراقب أو املدير يستقل فال اختالفها، عىل التعليم إدارات تنظيم يُعاد أن إذَْن نقرتح
هذا يؤلف أن عىل رياسته، له تكون صغري مجلس له ينشأ وإنما مراقبته، أو إدارته بأمر
الديوان، عن العنارصالبعيدة بعض ومن املراقبة، أو اإلدارة يف املعلمني بعض من املجلس
وعىل عليه يشري وأن التبعات، بعض عنه يخفف وأن املدير، عىل األمر يهون أن أحرى ذلك

عنه. اإلحجام أو عليه اإلقدام ينبغي بما وعلم، بصريٍة عن الوزارة
لها أُلِّف لو شك غري من تنتفع اإلدارة هذه الثانوي، التعليم إدارة مثًال لذلك ولنرضب
التعليم يمثالن واثنان الجامعة يمثالن واثنان املدير هم: أعضاء خمسة من مجلسصغري
الثانوي التعليم يمثالن فاللذان معلم، أو ناظر واآلخر مفتش أحدهما نفسه، الثانوي
يمثالن واللذان اليومية، ورضوراته الثانوي التعليم حاجة عىل والوزارة املدير سيظهران
التعليم من وينتظره العايل التعليم إليه يحتاج ما عىل والوزارة املدير سيظهران الجامعة
عىل تقدم أن من بأس الوزارة عىل وليس اإلصالح، وجوه من يقرتح قد وما الثانوي
النظام أصول من أصًال جعلتها نتائجها عن رضيت فإن عامني، أو عاًما التجربة هذه
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مما وقليل إيلَّ، بالقياس جديًدا االقرتاح هذا وليس كان، كما األمر ردت وإال الديوان، يف
فيها، وألححت دائًما، رأيتها آراء هي وإنما إيلَّ، بالقياس جديد كله الحديث هذا يف أقرتحه
غريها ومن منها أصوغ أن اآلن يل ويتاح والتقارير، واألحاديث واملحارضات املقاالت يف

مرص. يف الثقافة تنظيم يف مستقالٍّ مستقيًما مطرًدا مذهبًا
الذي التقرير يف سنني سبع منذ اقرتحته فقد إيلَّ، بالقياس جديًدا االقرتاح هذا ليس
حني باشا أحمد سيد مراد السعادة صاحب ألفها التي التعليم سياسة لجنة إىل قدمته
اجتمعت ثم الوزير، خطبة لتسمع واحدة مرة كاملة اجتمعت والتي للمعارف، وزيًرا كان
املعارف وزارة توىل حتى األخرى لجانها بعض تجتمع ولم مرات، الفرعية لجانها بعض

النسيان. إىل اللجنة هذه فأهدى باشا عيىس حلمي املعايل صاحب
تفكريي طال قد يل رأي أنه القارئ ليعلم بنصه هنا أثبته ما التقرير ذلك يف قلت وقد
الثانوي، التعليم مشكالت من خطرية ملشكلة مؤقت حل أنه واعتقادي به، واقتناعي فيه،

التقرير: ذلك يف قلت واإلرشاف، اإلدارة مشكلة وهي

شئون عن باحث يستطيع ال طبيعية صلة الثانوي والتعليم الجامعة بني إن
فالجامعة عنها، يتغافل أن أو يجهلها أن الثانوي التعليم شئون عن أو الجامعة
ينبغي األغراضالتي أهم فمن وإذَْن الثانوية، املدارس تالميذ من طالبها تستمد
هذا يكون أن سياسة، له يضع أو الثانوي التعليم ينظم من إليها يقصد أن
كلياتها اختالف عىل الجامعة لدخول حسنًا إعداًدا الشباب يعد بحيث التعليم

العالية. دراستها من واالستفادة
األربع،1 الكليات إىل جميًعا يذهبون ال الثانوي التعليم طالب أن الحق ومن
الحياة يف يضطربون من ومنهم الخصوصية، املدارس إىل يذهب من منهم بل
به تنقطع من منهم وكثري الثانوية، الشهادة عىل حصولهم بمجرد العملية
حياته. ليكسب يعمل أن إىل فيضطر الشهادة هذه يبلغ أن قبل التعليم طريق
إىل أو الجامعة إىل يذهبون الثانوية املدارس من املتخرجني كثرة ولكن
التعليم من أنواٍع يف للميض أنفسهم يهيئون إذَْن فهم الخصوصية، املدارس
أن يجب عاٍل تعليم أنها يف متفقة فهي وأغراضها مناهجها تختلف مهما العايل

الوقت. ذلك يف الجامعة إىل ُضمت قد والهندسة والزراعة التجارة مدارس تكن لم 1
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واملتانة والعمق السعة من ليكون عقله يعد وأن حسنة، تهيئة الطالب له يهيأ
فيها، الترصف ويستطيع لها، فيثبت العالية العلوم يتلقى أن يستطيع بحيث
هذا إىل األمر حقيقة يف يضطرون العملية للحياة يفرغون والذين مستفيًدا. آمنًا
ما وينتهزون الدرس، امليضيف لهم أتيح لو يودون عليه، مكرهون وهم الفراغ
يف االنتساب يحاول من فمنهم العايل، بالتعليم ليتصلوا الفرص من لهم يسنح
يتصل من ومنهم الخصوصية، املدارس من مدرسة أو الجامعة، كليات من كليٍة
املكاتبة، بطريق دروسها من يتلقون واألمريكية األوروبية الجامعات ببعض
عىل معتمًدا تعليمه، ليتم قوٍة من يستطيع ما فيبذل وذاك هذا يعييه من ومنهم

العامة. املحارضات من يلقى ما إىل واالختالف واملجالت، الكتب يف القراءة
وهي العايل، الدرس يف للميض الطالب تهيئ إذن الثانوي التعليم فطبيعة
الذين يفكر بأن أيًضا وخليقة الجامعيني، بعناية خليقة الناحية هذه من
وجٍه أكمل عىل الغرض هذا تؤدي أن من يمكنوها أن يف سياستها يضعون

ممكن.
أقل ليست الثانوي والتعليم الجامعة بني أخرى صلة هناك أن إىل هذا
الطالب تستمدان كليتان الجامعة ففي إليها، أرشت التي الصلة هذه من خطًرا
تمتازان ولكنهما العليا، واملدارس الكليات من كغريهما الثانوي التعليم من
كانوا أن بعد معلمني، الثانوي التعليم إىل ليعودوا الطالب هؤالء تهيئان بأنهما

تالميذ. فيه
وتردان منه، تأخذان فهما وأشد، أقوى الثانوي التعليم وبني بينهما فالصلة
الكليات عناية من ا جدٍّ أشد الثانوي بالتعليم عنايتهما تكون أن إذَْن فيجب إليه،
يف منقطعة غري األسباب أن نالحظ الصلتني ولهاتني به، األخرى واملدارس
الجامعة من جزء الثانوي فالتعليم الثانوي؛ والتعليم الجامعة بني أوروبا
تفهم لم فيها الجامعة اسم أطلق متى بحيث األوروبية، البالد من كثرٍي يف
كانت وربما الثانوية، واملدارس الكليات منه فهمت بل وحدها، الكليات منه
من عدد فرنسا ففي الفكرة؛ لهذه وأقواها األمثال أصدق الفرنسية الجامعة
ثانوية، مدارس أو ومدرسة األربع الكليات من منه جامعة كل تتألف الجامعات
الطلبة يؤدي التي هي والجامعة الجامعة. فيه تقوم الذي اإلقليم حاجة حسب
درجات من درجة فرنسا يف الشهادة وهذه الثانوية، الشهادة امتحان أمامها
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النظام يكون ال وقد الجامعة. درجات أول هي كالليسانسوالدكتوراه، الجامعة
من ا جدٍّ واضًحا اتفاًقا النظامني بني ولكن الفرنيس، للنظام مالئًما اإلنجليزي
يؤدى الجامعات يف أسماءهم يقيدوا أن للطالب يبيح الذي االمتحان إن حيث
كل ظاهًرا ضعًفا التعليمية حياتنا يف أن يظهر هنا ومن البلدين، يف الجامعة أمام
الجامعة، توجد أن قبل مرص يف ُوجدت الثانوية الشهادة أن مصدره الظهور،
مستقل يشء الشهادة هذه أن التعليم سياسة عىل يرشفون كانوا الذين إىل فخيل
بها للحاق مؤهلة الشهادة هذه أصبحت الجامعة أنشئت فلما الذاتية، قيمته له
من الشهادة هذه تمثله ما بني صلٍة من يتحقق أن يجب ما يراعى أن دون

الدروس. من الجامعة يف يلقى وما التعليم
سياسة وضع يف نفكر عندما — أرى فيما — به العناية تجب يشء فأول
الثانوية، واملدارس الجامعة بني املتينة الصلة تحقيق هو إنما للتعليم مستقيمة
أن قبل وسننه نظمه وتكونت مرص يف وجد قد الثانوي التعليم كان وملا
يف املركزية للسلطة التعليم هذا يخضع بأن العادة وجرت الجامعة، توجد
يف أحد يفكر أن املمكن من وال املعقول من فليس مبارشة، املعارف وزارة
املخالفة ومن املستحيل، من أن كما للجامعة، تابًعا الثانوي التعليم يجعل أن
املركزية للسلطة تابعة الجامعة يجعل أن يف أحد يفكر أن األشياء، لطبائع
يف الجامعة تمثل أن يجب وإنما قرب، من الثانوي التعليم عىل ترشف التي
تمثل وأن الجامعة، إدارة يف املعارف وزارة تمثل وأن الثانوي، التعليم إدارة
بالفعل املعلمني يخرج الذي الرتبية معهد إدارة يف مًعا الثانوي والتعليم الجامعة

الثانوية. للمدارس
مجلسها، كوِّن حني الجامعة يف تمثيلها روعي فقد املعارف وزارة فأما
أن إال يبق ولم الرتبية، معهد يف الثانوي والتعليم الجامعة تمثيل روعي وكذلك
التعليم إدارة يف خاص— بنوٍع والعلوم اآلداب وكليتا — نفسها الجامعة تمثل

الثانوي.
املراقب هو واحد لرئيٍس اختالفها يف التعليم إدارات إسناد أن أراه والذي
املالئم من يكون ال قد الوزير إىل ثم الوزارة وكيل إىل سلطته يف يرجع الذي
املعقولة السبيل وإنما فيه، نحن الذي االنتقال عرص يف وترقيته التعليم لحاجة
األنظمة، له تضع فنية مجالس إىل فروعه اختالف عىل التعليم إدارة تسند أن

الرئيس. مكان منها املراقب ويكون تنفيذها عىل وترشف
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إدارة عىل يرشف الذي الفني املجلس يكون أن فينبغي الفكرة2 هذه قبلت وإذا
هذا إليها يحتاج والتي الثانوي التعليم إىل تحتاج التي للمعاهد ممثًال الثانوي التعليم
املجلس يكون النحو هذا وعىل فيه، الخصوصية املدارس وتمثل الجامعة، فتمثل التعليم؛
الثانوي، التعليم وبني بينه فيالئم العايل، التعليم يف تطوٍر من يحدث بما وقٍت كل يف عامًلا
يف حاجته التطور لهذا فيهيئ الثانوي، التعليم يف تطور من يحدث بما وقت كل يف وعامًلا

العايل. التعليم
قدمنا فقد فيه، التفكري رضورة عىل الدليل وتقيم توضحه أمثاًال لذلك ولنرضب
إليها ترسلهم الذين الطلبة بضعف كلياتها جميع يف واضًحا شعوًرا تشعر الجامعة أن
عىل تدل أن تستطيع ولعلها الضعف، هذا عىل تدل أن تستطيع وهي الثانوية، املدارس
الثانوي التعليم إدارة يف لها أن لو األسباب هذه إزالة عىل تعني أن تستطيع ولعلها أسبابه،

مطاًعا. رأيًا
الطالب أكفأ الثانوية املدارس تخرجهم الذين من تختار أن تريد مثًال والجامعة
الثانوية الشهادة امتحان يف النجاح ترتيب إما ذلك إىل وسبيلها الدرس، عىل وأقدرهم
امتحان فرض وإما الدرجات، من حظوظهم يف تفوقهم حسب الناجحني تقبل بحيث

الطالب. عىل جديد
يصلح إنما الثانوية الشهادة امتحان فإن األمر، حقيقة يف منتجة غري األوىل والطريقة
كان إذا إال صالًحا يكون ال وهو صالًحا، نفسه يف هو كان إذا الطالب لكفاية مقياًسا

فيه. بالتعليم يقومون والذين نظمه، حيث من صالًحا الثانوي التعليم
تشكان فهما الثانوي التعليم صالح يف مًعا تشكان والوزارة الجامعة كانت وإذا

للكفاية. مقياًسا الثانوي االمتحان صالح يف بالرضورة
الشهادة امتحان من نتيجة أحسن ليس الجامعة تعقده أن يمكن الذي واالمتحان
قلوبهم، يف اليأس وأوقع الطلبة أضاع صحيًحا3 جامعيٍّا امتحانًا كان إن ألنه الثانوية؛

الجامعة واشرتكت باشا الهاليل نجيب األستاذ استصدره الذي الترشيع بفضل شيئًا الفكرة هذه تقدمت 2
تشمل حتى تتسع وأن تطول أن يجب ا جدٍّ قصرية خطوة هذه ولكن التوجيهية، السنة شئون يف والوزارة

كله. العام التعليم
وضعه الذي النظام بحكم الثانوية للشهادة الخاص القسم امتحان يف العام هذا الجامعة اشرتكت 3
االنتقال ظروف واملراجعة التصحيح ويف األسئلة وضع يف راعت الجامعة أن ومع باشا، الهاليل نجيب
الصحف. تقول فيما املائة يف ثالثني األول للدور النتيجة كانت فقد أحد عىل تخفى ال أخرى وظروًفا
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وإضاعة تكراره إىل حاجة هناك تكن لم سبقته التي كاالمتحانات عاديٍّا امتحانًا كان وإن
امتحان عىل تعتمد أن إىل الجامعة كليات بعض اضطرت لذلك واملمتحنني؛ الطلبة وقت
بعض واضطرت إليهم، تحتاج من تختار عندما فيه الطالب ودرجات الثانوية الشهادة
معتمدة السواء عىل الطالب تقبل وأن واملتأخر، املتقدم بني تفرق أال إىل األخرى الكليات

فيها. النقل امتحانات عىل
وزارة فضاقت قبولهم، قبل الطالب تمتحن أن األمر أول يف اآلداب كلية حاولت وقد
الشهادة من يغض هذا أن الجامعة مجلس يف املعارف وزير وأعلن ذرًعا، بهذا املعارف
لم االشرتاك هذا ولكن الشهادات، هذه امتحان يف الجامعة تشرتك بأن ووعد الثانوية،
الثانوي التعليم إدارة يف رأيًا للجامعة أن فلو شيئًا، تغني ال ضئيلة بطريقة إال يتحقق

كله. هذا اتقاء ألمكن
إىل تدعو املرصية الحياة حاجة ألن يدرس ما منها كثرية علوم الجامعة كليات ويف
ُوضعت وقد به، العناية توجب نفسها العقلية الحياة حاجة ألن يدرس ما ومنها درسه،
ال بنفسه مستقل الثانوي التعليم أن اعتبار عىل توضع، زالت وما الثانوي، التعليم برامج

للجامعة. يهيئ
األقسام، ببعض االتصال يف ويرغبون الكليات، إىل الطالب يصل أن هذا عن وينشأ
قبولهم قبل أوليٍّا إعداًدا إعدادهم إىل إما الكلية فتضطر ما، تهيئًة لها يُهيَّئُوا لم هم فإذا
يف األساتذة ووقت وقتهم فيضيع إعداد دون األقسام هذه يف قبولهم إىل وإما األقسام، يف

طائل. غري
قبل األقل عىل إعدادية سنة اشرتاط إىل والطب والحقوق اآلداب كلية اضطرت ولهذا
البعد كل بعيدة اإلعدادية السنة وهذه الصحيحة، الجامعية الدراسة بدء للطالب تبيح أن
الجامعة تمثل أن من إذَْن بد فليس ا، حقٍّ مثقفني طالب إىل الكليات تريضحاجات أن عن
والتعليم الثانوي التعليم يعرِّض الذي الكثري الرش هذا لتتقي الثانوي التعليم إدارة يف

للخطر. مًعا العايل
األستاذ وقف وقد التفتيش، إصالح هو عليه اإلقدام من بد ال الذي الثالث واليشء
مثقل املفتش أن فبني التفتيش، إصالح عند موفقة وقفة تقريره يف باشا الهاليل نجيب
يمِض لم ولكنه مجديًا، نافًعا يكون أن من عمله ويمنع أدائها، من يمنعه إثقاًال بالواجبات
املدارس، عدد يالئم حتى املفتشني عدد رفع اقرتح أن عىل يزد ولم أقصاه إىل األمر بهذا
أحسن عىل ومهل، أناٍة يف فيؤديه لعمله املفتش يفرغ أن عىل حريص الحال بطبيعة وهو
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تكفي ال وحدها املفتشني عدد زيادة أن يف يخالفني ال أنه وأظن وأنفعه، وأكمله وجه
فسيكون للتفتيش األقاليم يف متنقًال القاهرة يف مقيًما املفتش دام وما الغاية، هذه لتحقيق
أخرى، سيئاٍت إىل دائًما سيتجاوزه النقصبل هذا عند الرش يقف ولن دائًما، ناقًصا عمله

باالقتصاد. يتصل ما ومنها باألخالق، يتصل ما ومنها بالتعليم يتصل ما منها
نفسه وسريى الديوان، يف األسايس عمله أن فسيعتقد القاهرة يف املفتش أقام إذا
بني موزًعا وسيكون األقاليم، يف طوف ما وفنيٍّا القاهرة، يف أقام ما بريوقراطيٍّا موظًفا

تلك. وال هذه يحسن لن أنه الظن وأكرب العمل، خصال من الخصلتني هاتني
ولكن يسريًا، وال هينًا ليس آخر رشٍّ إىل فانظر وأيرسه، الرش أهون هذا ولكن
بدخيلة يتصل ألنه والتفكري؛ الرتوية من يشءٍ إىل يحتاجان عليه والوقوف استكشافه
مدن من مدينٍة أي إىل القاهرة من ينتقل الذي املفتش أن ذلك الضمري، ورس النفس
أخذ منذ وبأنه آخر، شخًصا استحال قد بأنه القاهرة من سفره بمجرد يشعر األقاليم
جديًدا سلطانًا الوزارة عليه أسبغت أو نفسه عىل أسبغ قد التفتيش يريد وهو القطار
املعلم عني تمأل حتى ويضخمها شخصيته يضاعف وأن رهيبًا، مهيبًا يجعله أن يجب
تقمص وقد وسافر العاصمة، من وسافر للتفتيش، سافر ألنه برغمه متكرب فهو ونفسه؛
شخصيته، إكبار يف والغلو لنفسه التقدير بهذا منفرد املفتش أن تظن وال كلها! الوزارة
وإكبار الديوان وإكبار العاصمة إكبار عىل فطرنا فقد أيًضا، هذا يف يشاركه املعلم بل

الديوان. باسم التفتيش ومكلفني للديوان ممثلني العاصمة من يفدون الذين
اختالًفا طبيعته يف يختلف كرب ولكنه املعلم، نفس يف كبري نفسه يف كبري املفتش

وأبغضها. النتائج رش إىل ويؤدي شديًدا،
باألمس كان قد باطلة، أعراض عىل إال يعتمد ال ألنه غرور؛ نفسه يف املفتش كرب
لم مفتًشا أصبح فلما بهم، ويمكر منهم، ويشفق املفتشني، يهاب وكان ناظًرا، أو معلًما
ال خارٍج من نفسه يف كربه فجاءه وضعه، وتغري منصبه تغري وإنما يشء، نفسه يف يتغري
السلطان ومن إليه، يختلف الذي الديوان ومن فيها، يقيم التي العاصمة من داخل، من

يمثله. الذي
الوزارة يمثل املفتش ألن وارتياب؛ وشكٌّ وإشفاق، خوف املعلم نفس يف املفتش وكرب
وفيه الوزارة، إىل حني بعد سرُيفع الذي التقرير هذا يمثل املفتش وألن وسلطانها،
والتبرص، الروية عن وال والتثبت، األناة عن تصدر لم أنها به توصف ما أخص مالحظات
والبغض، بالحب تتصل العواطف من طائفٍة وعن واإلرساع، العجلة عن صدرت وإنما

التعليم. ومصالح بالتعليم تتصل مما أكثر والنفور، وباألنس
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متسلٍط من مراقبة هو وإنما واملفتش، املدرسة بني تعاونًا التفتيش يكون فلن وإذَْن
التفتيش قوام يكون فلن وإذَْن التسلط، لهذا يخضع أن إىل الظروف تضطره من عىل
قوامه سيكون وإنما له، والنصح التعليم تقدير يف واالشرتاك االحرتام، وتبادل الحب تبادل
والضمائر فيها، النفوسما ويف ذلك، بني املجاملة وتكلف الطاعة، وتكلف السلطان، تكلف
وفيه حني بعد سيظهر الذي التقرير يف كله هذا ونتيجة عليه، منطوية هي ما عىل منطوية

فيه. ما
وال عمله، محل يف ال القاهرة يف فحياته القاهرة، يف املفتش أرسة أن كله هذا إىل أضف
املسافر عمل وسيعمل سفر، عىل دائًما نفسه فسريى وإذَْن عمله؛ محل من قريب محل يف
إىل محببًا مواتيًا يكون قد ولكنه بغيًضا، مضايًقا يكون قد املسافر وعمل املقيم، عمل ال

األمرين. بني جمع وربما النفس،
فذلك األسبوع؛ هذا يف منها القرب يؤثر كان ولعله أرسته عن بعيد املسافر فاملفتش
اإلسكندرية ويف الشتاء، أثناء الصعيد يف يكون قد املسافر املفتش ولكن ويغيظه، يضايقه
أثناء الصعيد يف يكون قد أنه أجهل ولست ويرضيه، يرسه قد فذلك القيظ؛ يشتد حني
الطبيعي، طوره عن حاٍل كل عىل يخرجه ذلك ولكن الربد، أثناء اإلسكندرية ويف القيظ،

مألوف. وال عادي غري وضٍع يف ويجعله
كما السفر عىل أجًرا يتقاىض فهو الدولة، نفقة عىل مسافر كله هذا بعد واملفتش
هو وإذَْن السفر، نفقات تكفيه فال مرتًفا املفتش يكون وقد العمل، عىل أجًرا يتقاىض
هو وإذَْن مقتصًدا، املفتش يكون وقد عمله، ليؤدي مرتبه صلب من ينفق أن إىل مضطر
وعىل نفسه عىل يرفه أن من فيمكنه العام، آخر له يجتمع ما السفر نفقات من يدخر

املعاش. عىل اإلحالة تكون حني ينفع ما ولها له يدخر أن من أو أرسته
وعىل عمله، غري يف يفكر أن عىل ويحمله الطبيعي، طوره عن املفتش يخرج هذا وكل

عليه. مقصورة وال له فارغة ليست بنفٍس العمل هذا يستقبل أن
التفكري من فضٍل إىل أو جهٍد إىل محتاجة ليست أوليات املعاني هذه كل أن والغريب
أن عن البعد كل بعيدة هي بل يشء، كل ليست أنها أيًضا والغريب جلية! واضحة لتظهر
للتفتيش املفتشني انتقال أن عىل داللة منها أقل ليست أخرى معاٍن وهناك يشء، كل تكون
قليل أعمالهم عىل إقبالهم ويجعل أطوارهم عن يخرجهم العام الديوان ومن العاصمة من
وقدرته كله، بهذا شعرت قد الوزارة أن الظن وأكرب الرضر، محقق يكن لم إن النفع
أن يمنع الذي فما سهل، ذلك مع له والطب اآلن، إىل له تطبَّ لم ولكنها فيه، وفكرت
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املفتشون فيها يستقر مراكز إىل الفني التعليم وإىل العام التعليم إىل بالقياس مرص نقسم
األويل؟ التعليم إىل بالقياس التقسيم هذا مرص قسمت كما استقراًرا

حتى وإبعادها القرى، يف وانتشارها مدارسه، وكثرة األويل التعليم انتشار إن سيقال
التعليم هذا عىل املفتشني إقامة يجعل ذلك كل وغربًا، رشًقا الريف أقىص أحيانًا تبلغ
العام التعليم مدارس أن أيًضا الحق من ولكن حق، وهذا وحمًقا، سفًها القاهرة يف األويل
فمن وإذَْن القرى، يف ال املدن يف منترشة هي كلها، مرص أقطار يف منترشة الفني والتعليم

لزيارتها. األقاليم يف يتنقلوا وأن القاهرة، يف املفتشون يقيم أن اليسري
أم املفتشني عىل الرتفيه عندها: وآثر الوزارة إىل أحب أيهما نعرف أن هو املهم ولكن
املفتشني عىل الرتفيه تؤثر الوزارة تكن فإن الدولة؟ أموال يف واالقتصاد بالتعليم العناية
ألنا معها؛ لنا حديث فال العام الديوان إىل واالختالف العاصمة يف باإلقامة وإمتاعهم
الوزارة كانت وإن لألشخاص، ال وللمصلحة لألفراد، ال للشعب تعمل وزارة مع نتحدث
بالقرب املفتشون يقيم أن تقتيض العناية فهذه يشء، كل عىل بالتعليم العناية تؤثر
ال كثريًا ماًال الدولة عىل يوفر أن أوًال أحرى ذلك تفتشيها، يُكلَّفون التي املدارس من
نفوس يطهر أن ثانيًا أحرى وذلك نفسه، التعليم عىل لتنفقه بل األخرى املرافق يف لتنفقه
املادية واملسافات اآلماد ويقرب اإلشفاق، من املعلمني نفوس ويربئ الكربياء، من املفتشني
وإنما واإلشفاق، التسلط عىل يقوم ال تعاونًا بينهم ويحقق وهؤالء، أولئك بني واملعنوية
إىل تنتهيان قد اللتني واملجاملة املودة من عنهما ينشأ وما واملخالطة املعارشة عىل يقوم
يفتشها، التي املدارس أو للمدرسة املفتش يفرغ أن األمر آخر أحرى وذلك واإلخاء، الحب
ال والتبعات العمل يف ومعلميها لنظارها ورشيًكا عليها، متسلًطا ال فيها عامًال فيصبح

وحني. حنٍي بني بالزيارة إليهم النذر تسبقه عليهم، مسيطًرا
فتجمع املعارف وزارة سرية تسري — الذاكرة صدقتني إن — املالية وزارة كانت وقد
وزارة ألمور متتبًعا ولست األقاليم، يف املفتشني فأقرت لها بدا ثم الديوان، يف املفتشني
املالية وزارة تكون أن أرجو ولكني التعليم، وزارة أمور بها أتتبع التي الدقة بنفس املالية
أصول من أصًال املعارف وزارة تتخذه أن حال كل عىل وأرجو النظام، هذا عىل ثبتت قد

وأيرسها. أقلها إال منها أُحِص لم منافع ذلك ففي فيها، التعليم سياسية
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يتأثر السخف، غايات أقىص إىل سخيفة العرس، حدود أبعد إىل عسرية مشكلة وهناك
وهي الفساد، أعظم بها فيفسد التأثُّر، أشد وألوانه أنواعه اختالف عىل كله تعليمنا بها
لبعض املرصيني بعض تجعل وتكاد األخالق، معه تفسد ولكنها وحده التعليم تفسد ال
تجعل وتكاد أيًضا السياسة تفسد ولكنها فحسب واألخالق التعليم تفسد ال وهي عدوٍّا،
إىل تحتج ولم املشكلة، هذه عرفت قد وأظنك نفسه، االجتماعي النظام عىل خطًرا التعليم

االمتحان. مشكلة فهي لك، أسميها أن
متمهًال، مستأنيًا معي تفكر وأن واإلرساف، الغلو بي تظن أال منك أرجوه ما وكل
قد مرص يف االمتحان مشكلة بأن معي وستؤمن به، أشعر بما ستشعر بأنك واثق وأنا
تستبني قد أخرى أشياء وعىل السياسة، وعىل األخالق وعىل التعليم عىل خطًرا أصبحت

الحديث. هذا أثناء
للشباب لتجيز الدولة عليه تعتمد مقياس وأنه غاية، ال وسيلة أنه االمتحان يف األصل
صحيًحا استعداًدا االنتقال لهذا مستعد وهو التعليم، أطوار من طور إىل طوٍر من ينتقل أن
املناقضة، أشد يناقضهذا ما عىل جرت التعليمية أخالقنا ولكن األصل، هو هذا مقاربًا، أو
الخاطئ الفهم هذا عىل كلها التعليم أمور وأجرينا وسيلة، ال غاية أنه عىل االمتحان ففهمنا
ذلك أصبح حتى األرس، نفوس ويف والشباب، الصبية نفوس يف ذلك وأذعنا السخيف،
ترسل حني فاألرسة عليها، وحكمنا لألشياء تصورنا أصول من وأصًال عقليتنا، من جزءًا
مقرونًا إال التعليم هذا تفهم ال ولكنها شك، غري من تعليمه يف تفكر املدرسة إىل ابنها
معلَّقة تعيش ذلك أجل من وهي فيه، ونجاحه به الصبي انتفاع عىل يدل الذي باالمتحان
أو الصبي بأن لتنبئها الوزارة من أو املدرسة من ستأتيها التي الورقة وبهذه العام، بآخر

فيه. أخفق أو فنجح االمتحان جاز قد الفتى
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يجب غاية أمامه بأن يشعر حتى أياًما فيها ويستقر املدرسة يبلغ الصبي يكاد وال
فيه. وينجح االمتحان يؤدي أن وهي يبلغها، أن

اللذين أبويه من البيت يف بهذا ويشعر أترابه، ومن معلمه من املدرسة يف بهذا يشعر
االمتحان. إىل ينتهي أنه إال يشء كل التعليم أمور من يجهالن قد

العلم، إىل موجه هو مما أكثر االمتحان إىل موجه املدرسة يدخل منذ فالصبي وإذَْن
بالدرس، ينتفع أن الصبي عند املهم فليس وإذَْن للحياة، مهيأ هو مما أكثر لالمتحان مهيأ
وللنجاح لالمتحان يستعد أن املهم وإنما منهما، يستزيد وأن واملتعة، اللذة فيه يجد وأن
ما ويحقق ويرسهما أبويه ولرييض بينهم، بمكانته ليحتفظ أو أترابه عىل ليتفوق فيه

وجزاء. مكافأة من يمنِّيانه بما وليظفر رجاء، من وينوطان أمل، من به يعقدان
املعلمني ورأي األرسة لرأي صورة هو وإنما هذا، من يشءٍ يف مبالًغا ليس والصبي
مصنع إىل املدرسة استحالت فقد وإذَْن خاص، بنوع املعارف وزارة ورأي األتراب ورأي
املصنع هذا من التالميذ يجني أن يجوز وقد غري، ليس لالمتحان التالميذ يهيئ بغيض
وإنما املدرسة، عمل من ليس هذا أن لك أؤكد ولكني لالمتحان، االستعداد غري آخر شيئًا
تتأثر أنها كلها اإلنسانية وامللكات اإلنساني العقل فطبيعة األشياء، لطبيعة نتيجة هو
امللكات يفيد أنه مشوًها ا جافٍّ ممسوًخا يكن مهما العلم وطبيعة األشياء، من تزاول بما

بها. اتصل إذا اإلنسانية
وبرغم املدرسة وبرغم برغمهم يتعلمون ولكنهم أحيانًا املدرسة يف يتعلمون فالتالميذ

املعلمني.
من يخرج أن إىل االبتدائية املدرسة يدخل منذ التلميذ حياة تميض النحو هذا وعىل

أخرى. قصة فله العايل التعليم فأما الثانوية، املدرسة
عىل أيًضا توافقني وأظنك آخر، يشء التعليم وأن يشء كله هذا أن عىل توافقني وأظنك
غاية، كان أن بعد وسيلة التعليم وجعل لألوضاع، قلب النحو هذا عىل االمتحان تصور أن
يفسد ال هذا ولكن للتعليم، فساًدا بهذا وحسبك وسلة، كان أن بعد غاية االمتحان وجعل
ينشأ الذي الصبي يف رأيك وما أيًضا، والخلق العقل يفسد هو بل قلت، كما وحده التعليم
عليها ويحكم مقلوبًا، فهًما األشياء فيفهم وسائل، والغايات غايات الوسائل اعتبار عىل
عليها ويحكم املقلوب الفهم هذا الدراسية أموره يفهم أن يستطيع أتظنه معكوًسا؟! حكًما
مستقيًما؟! حكًما عليها ويحكم صحيًحا فهًما الحياة أمور يفهم ثم املعكوس، الحكم هذا
واحًدا قلبًا له جعل وإنما رأسه، يف عقلني وال جوفه، يف قلبني لرجٍل يجعل لم هللا ألن كال؛
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وقضت كله، التلميذ أفسدت فقد القلب وذلك العقل هذا املدرسة أفسدت فإذا واحًدا، وعقًال
مالئمة سرية الحياة يف يسري وأن مختلًطا شعوًرا يشعر وأن ا معوجٍّ تفكريًا يفكر بأن عليه

االعوجاج. وذلك االختالط لهذا
وإكبارهم األمر، من بالتافه شبابنا عناية من نراه ما ننكر أن ينبغي ال هنا ومن
واألشياء األمور بعظائم الشعور عن عجزهم بل األمور، عظائم عن وإعراضهم للسخيف،
باالمتحان العناية عىل ينشئُون الشباب هؤالء ألن ذلك؛ ننكر أن ينبغي ال الخطر، ذات
الحياة لب وهو العلم عن اإلعراض وعىل سخيفة، وهي الشهادة إكبار وعىل تافه، وهو

وخالصتها.
الغايات، غاية هو فيه فالنجاح غاية االمتحان دام فما الحد، هذا عند األمر يقف ال ثم
أعماق يف وتغلغًال حياتنا يف أثًرا الوطنية املواسم أهم من هو االمتحانات فموسم إذَْن
ال التي الحكومة فأين ا جدٍّ قريب من السياسة يمس الناحية هذه من وهو الحياة، هذه
تتجنب ال التي الحكومة وأين سبيل؟ كل الغاية هذه إىل تسلك وال الجمهور بإرضاء تحفل
االمتحان نتيجة ظهرت فإذا الوسائل؟ من وسعها ما ذلك إىل تبتغي وال الجمهور إسخاط
الشكوى وعمت السخط شاع بالطبع، األرس وكثرة التالميذ لكثرة مرضية غري رديئة
عالًجا، له وتلتمس األمر يف تفكر أن إىل الحكومة واضطرت الحكومة، عىل الضغط واشتد
العالج وأنواع الحق. وبغري بالحق أبنائها نجاح يف األرس شهوة يتملق ديماجوجيٍّا وعالًجا
الذي ومنها املضض، من وبيشء ُكره عىل يُقبل الذي ومنها املحتمل، املقبول منها كثرية،

يطاق. ال
للذين املقبل الدرايس العام أول يف االمتحان يعاد أن يجوز فقد كثرية، العالج أنواع

حياتهم. من سنة عليهم نضيع ال حتى العام هذا آخر يف رسبوا
املواد يف اآلخر: بعضها دون املواد بعض يف للراسبني االمتحان يعاد أن يجوز وقد
ولم املجموع، يف رسبوا قد كانوا إن يختارونها التي املواد يف أو مثًال فيها رسبوا التي
واألرس، التالميذ إىل وأحب وأهون أيرس أخرى طريقة وهناك بعينها، مادٍة يف يرسبوا
أيرس أخرى طريقة وهناك االمتحان، يف الطالب بها ينجح التي الدرجات تخفيض وهي
أن بعد النجاح درجات تخفيض وهي أيًضا، واألرس التالميذ إىل وأحب هذه من وأهون
وكل االمتحان، لجنة من بقراٍر ال الحكومة من بأمٍر الراسبون ينجح بحيث االمتحان يتم
ويف والرتبية، التعليم قيمة يف نتائجه وعرفنا ومره، حلوه وبلونا جربناه قد الطرق هذه
األمر. آخر والنظام السياسة يف ثم صلة من واملتعلمني املعلمني بني يكون وفيما األخالق،
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التعليم عىل الخطرة الطرق هذه نجرب أخذنا أننا — ذلك يف غرابة ال بل — والغريب
نحبها التي النيابية وبالحياة الديمقراطي بالنظام علينا هللا منَّ منذ والسياسة واألخالق
محتاجة الديمقراطية الحياة يف فالسياسة يسري؛ ذلك وتعليل والنفوس! بامُلهج ونفتديها
الشباب وإىل الشباب، إىل حاجتها كانت فإذا ترضيه، أن إىل مضطرة وهي الجمهور، إىل
ذلك ولكن بيان، إىل يحتاج أن من أظهر األمر كان خاص، بنوٍع املدارس إىل يختلف الذي
مسيئًا للسياسة، مفسًدا لألخالق، مفسًدا للتعليم، مفسًدا منكًرا، شنيًعا يكون أن يمنعه ال

أيًضا. الخارج يف الوطنية للسمعة
يكون أن وحقه غاية وجعلناه ينبغي، مما أكثر االمتحان أكربنا أننا من يأتي هذا وكل
آثار فلالمتحان رش، من االمتحان يف ما كل هذا وليس الشأن، ضئيلة هينة وسيلة وسيلة،
حرص من يأتي الذي الغش أظهرها ا، جدٍّ يسرية قريبة طريٍق من األخالق إىل تصل سيئة

األحوال. من حاٍل بأي ينجح أن عىل التلميذ
آخر غش هناك بل فحسب، االمتحان أثناء ويُضبط يُقرتف الذي هو الغش وليس
أن الدراسية أخالقنا ولعل عليه، ندل نكاد وال نحسه خفي غش خطًرا، هذا من أشد لعله
تهيئة تالميذهم املعلمون يهيئ حني واملتعلمون املعلمون فيه يشرتك غش أحيانًا، تبيحه
من ذاك أو الجزء هذا عند الوقوف فيطيلون بهم يقفون وحني االمتحان، ألداء خاصة
أو املسألة هذه استذكار يف عليهم فيلحون املقرر معهم يعيدون وحني الربنامج، أجزاء
قبل الفرنسيون يقول كما األبيض االمتحان أو التجربة المتحان يخضعونهم وحني تلك،
يمكن التي لألسئلة نماذج عىل تشتمل التي الكتب لهم ينرشون وحني النهائي، االمتحان

االمتحان. يف تعرض أن
أيًضا. لألخالق ومفسد للتعليم، مفسد ولكنه وضعًفا، قوة يختلف غش هذا كل

وال الرش هذا من نتخفف ال أننا الغريب ولكن منه، بد ال رش االمتحان أن أعلم وأنا
فنضطرهم واملتعلمني، املعلمني به ونثقل منه نتزيد وإنما ممكن، قدٍر بأقل منه نكتفي

ذلك. وسعنا ما الرش إىل
ويف نفسه يف املعلم رأي يفسد ألنه خطًرا؛ كله هذا من أقل ليس آخر رشٌّ وهناك
املعارف وزارة تصور من يأتي الرش وهذا يشء، كل قبل التعليم ويف الوزارة ويف تالميذه
وزارة يف فاالمتحان عليه، وتقفها له تهبها التي الهائلة العناية هذه ومن لالمتحان،
الذي والحرج يوصف، ال الذي الحذر قوامه مقدًسا، يكون أن يوشك خطري عمل املعارف
إذا بنفسه يثق أن املعلم من تريد فكيف إنسان، كل ويف يشء كل يف والشك له، حد ال

مرص؟ يف االمتحان شئون مارس من كل يعرفه الذي الحد إىل الوزارة فيه شكت
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كيف املخيف: البشع التصوير هذا صورتها أن بعد املشكلة هذه عن تسألني وقد
وجدنا ما الرش هذا من فلنتخفف منه، بد ال رش االمتحان بأن فأجيبك حلها؟ إىل السبيل
ما املعلمني إىل ولنرد الجراءة، بعض ولنصطنع غاية، ال وسيلة ونجعله سبيًال، ذلك إىل
نقدر مما أكثر أو االمتحان نقدر كما تالميذهم يف آراءهم ولنقدر الثقة، من له أهل هم
به تقيض أن إال العام التعليم مدارس يف النقل امتحان نلغي أن ذلك ومعنى االمتحان،

الرضورة. هذه تقرر التي هي وحدها واملدرسة الرضورة،
بعض ينكره وقد غريبًا، موقًعا املعارف وزارة من يقع قد االقرتاح هذا أن أعلم وأنا
هو وإنما نفيس، عند من أخرتعه وال أبتكره ال ذلك مع ولكني اإلنكار، أشد فيها الفنيني
يف املقرر النظام وهو الحديث، التعليم إىل سبقتنا التي البالد من كثرٍي يف شائع نظام
يوم ا حقٍّ سعداء نكون أننا املحقق ومن بمرص، القائمة الفرنسية املدارس ويف فرنسا،

خاصة. فرنسا ويف أوروبا يف العام التعليم ينتجه ما العام تعليمنا ينتج
إليه واطلب الثقة، من األمانة هذه يالئم ما فامنحه التلميذ عىل املعلم ائتمنت إذا
ثالثة كل األقل عىل مرة وحنٍي حنٍي بني لهم يُدرِّسها التي املادة يف تالميذه يخترب أن
الدرجات هذه فلرتاجع العام آخر كان فإذا االختبار، عىل درجات يمنحهم وأن أشهر،
األوىل كانت فإن يستحق، ال أم األخرى الفرقة إىل ينتقل أن بحكمها التلميذ أيستحق لريى
كانت وإن الجديد، الدرايس عامه عىل ثم الصيفية، إجازته عىل مبتهًجا فرًحا التلميذ أقبل
نجح فإن فيها، يمتحن أن من بد ال التي املواد يف النقل امتحان التلميذ امتحن الثانية

الدرايس. عامه أعاد رسب وإن فذاك،
املعلمني ويريح املدارس ويريح يريحها الوزارة به أخذت إن االقرتاح هذا أن وأظن
الذي للتعليم تفرغ أن وللمدارس للوزارة ويتيح بغيض، ثقيل عبءٍ من واألرس والتالميذ
االمتحان، أداء من أهم هو الذي للتحصيل يفرغوا أن للتالميذ ويتيح االمتحان، من أهم هو
يظفر التي العامة باالمتحانات الجامعة، مع مشرتكة أو وحدها، تُعنَى أن الوزارة وَحْسُب
تحتاج معقدة، عسرية اآلن هي كما نفسها االمتحانات وهذه باإلجازات. فيها الناجحون
وسيلة وسيلة، أنه عىل االمتحان إىل الوزارة نظرت إن والتسهيل التيسري من كثريًا وتحتمل
قبل، من األوروبية البالد بها أخذت التي بالقاعدة الحكومة أخذت وإن غاية، ال يسرية
حقوًقا أصحابها تمنح ال الدراسية اإلجازات أن وهي أعوام، منذ فيها نفكر جعلنا التي

باملسابقات. املناصب تُكتسب وإنما للمناصب، تؤهلهم وال مالية
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الثقة من له أهل هو ما املعلم ومنح العامة اإلجازات امتحان وتيسري النقل امتحان إلغاء
مشكلة حل عىل سيعني ذلك كل والفراغ، الراحة من إليه حاجٍة يف هو ما التلميذ ومنح
عن اإلعراض مشكلة وهي ، حالٍّ لها نجد كيف نعرف وال بها ونضيق منها نشكو أخرى
الكتب عىل تقترص وال وبرنامجه الدرس بمنهاج تتقيد ال التي السمحة الحرة القراءة

املعلمون. يمليها التي واملذكرات املقررة
ولعلها نصفه، أقرصمن تكون أن ولعلها العام التعليم نصف هي الحرة القراءة هذه
إكراًها؛ قراءتها عىل يُكَرهون التي والكتب الدروس تفيدهم مما أكثر املتعلمني تفيد أن
عليه يقبل بما ينتفع مما ا جدٍّ أكثر وميٍل رغبٍة عن عليه يُقِبل بما ينتفع اإلنسان ألن ذلك
تُفرض التي الحركة عىل الحرة الحركة يؤثر كذلك ُخلق قد اإلنسان ألن وقرس؛ إكراٍه عن
ما األمر من يأتي وأنه ا حقٍّ مختار حر أنه مختاًرا حرٍّا يعمل حني إليه يخيل فرًضا، عليه
التالميذ امتحنت أنك ولو إليه. ودعت به تعلقت قد إرادته أن لوال يدع أن يستطيع كان
األوروبية املدارس يف يتعلمون الذين مرصوالتالميذ يف األجنبية املدارس يف يتعلمون الذين
يف وما املعرفة من عقولهم يف وما العلم من نفوسهم يف ما ترد أن لك وأتيح عام، بوجٍه
أنهم جهٍد وال مشقٍة غري من لتبينت ومصادره؛ أصوله إىل والحس الشعور من قلوبهم
ما عىل يلقونها التي الحادة والنظرات يقرءونها التي للكتب األقل عىل كله بهذا مدينون
أكثر فيها ويشاركون يسمعونها التي املختلفة ولألحاديث واألشياء، الحوادث من حولهم
املذكرات. من عليهم يملون وما الدروس من املعلمون عليهم يلقي ملا به مدينون هم مما
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إرشاًدا تكون أن يجب االسم هذا تستحق التي املدرسة يف املعلمني دروس أن والواقع
عقول عىل الحقائق لهذه فرًضا ال واستنباطها الحقائق استكشاف إىل ودفًعا تلقينًا، ال
والحاجة البحث ملكة فيه وينمي التلميذ، يرشد أن املعلم يستطيع ولن والشباب، الصبية
يعد أن إىل مضطرٍّا كان إذا كله هذا يف الخطأ من له يعرض ما ويقوم االستطالع إىل
لك يعد أن هما متناقضني، أمرين تكلفه أن تستطيع ال فأنت االمتحان؛ يف للنجاح التلميذ
يبحث مفكًرا حرٍّا إنسانًا نفسه الوقت يف لك يعد وأن فيه، وتنجح االمتحان تؤدي أداة

األشياء. من حوله فيما رأيًا لنفسه ن ويكوِّ ويستنبط ويدرس ويستكشف
املعجزات يحدث أن يستطيع بحيث واالمتياز والرباعة القوة من كان املعلم أن ولو
وقوة وجهيه أحد من قابلة آلة هو الذي الغريب الكائن هذا لك وينشئ املتناقضات ويخلق
يتهيأ أن وال منه يقبل أن وال له يستجيب أن التلميذ استطاع ملا اآلخر، وجهه من فاعلة
بد فال وينميها، يوجدها الذي ولالستكشاف القوة يفني الذي لالمتحان واحد وقٍت يف
وبني مثلها آالت لتصنع آالت فيه تشتغل مصنًعا املدرسة تكون أن بني تختار أن من إذَْن
وإلدراك وفهمها الحياة إلدراك وقلوبهم التالميذ عقول فيها تُفتح داًرا املدرسة تكون أن
تجديًدا نفسك تكلف وال اآلن هي كما املدارس فدع األوىل اخرتت فإن وفهمها، الطبيعة
أقل فال الثانية اخرتت وإن ممكن، وجٍه أحسن الغرضعىل هذا تحقق فإنها إصالًحا؛ وال
الغاية هذه دون تعرتض التي العقبات تزيل أن ومن تحقيقها من املدارس تمكِّن أن من

الكريمة.
به الشعور يف وأجد به أشعر بما نفسها الوزارة وتشعر الناس أيشعر أدري ولست
يف املعلمون يشاركهم وإنما القراءة عن وحدهم يعرضون ال التالميذ أن وهو ا، ممضٍّ أمًلا
نتيجة كان ربما القراءة عن التالميذ إعراض أن قدرت إذا أخطئ ال ولعيل اإلعراض، هذا
الوقت إضاعة من ثابتة حقيقة هذه يقرءون، مرصال يف فاملعلمون عنها؛ إلعراضاملعلمني
فاملدرسة للقراءة؛ الوقت يجدون ال ألنهم يقرءون ال هم عليها، الدليل إقامة نتكلف أن
ألنهم يقرءون ال وهم سخف، من تخلو ال جهوٍد يف الخصب الوقت من يملكون ما تستنفد
فيه يضيقون ومعنوي مادي وضع إىل اضطرتهم قد فالوزارة للقراءة، الوقت يجدون ال
قوامها محدودة ضيقة املادية حياتهم يشء، كل قبل بأنفسهم فيه ويضيقون يشء بكل
الدرايس جهدهم من فرغوا إذا فهم األحيان، من كثرٍي يف البؤس قوامها كان وربما العرس،
من عليهم ُفرض مما املخرج التماس ويف العسرية الضيقة هذه حياتهم تدبري يف فكروا

والعرس. الضيق
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ليعلم إليها يحتاج التي النفقات هذه من حتى الدولة تريحه ال معلٍم يف رأيك وما
مع األمر آخر الدولة تستحي وال األمة، أبناء تعليم يف وحياته جهده ينفق أنه مع أبناءه،
معلمني رأيت ولقد التعليم. من أبناؤه إليه يحتاج ما أجور إليه تطلب أن من مرتبه ضآلة
مخريون فهم أبنائهم، تعليم عىل ينفقون ما يجدون ال ألنهم ه وأمضَّ الشقاء أشد يشقون
وبني الحياة رضورات من إليه حاجٍة يف هم ما ذلك أجل من ويحرموهم يعلموهم أن بني
بني وقته يقسم رجٍل من تريد فكيف والغذاء، اللباس ليمنحوهم التعليم يحرموهم أن

الثقافة؟ من والتزيُّد للقراءة يفرغ أن البؤس ومحاربة الدرس جهود
أشد حرموا قد بأنهم والشعور والرق الذل قوامها قاتمة مظلمة املعنوية وحياتهم
يرشفون الذين نفوس ويف نفوسهم يف والكرامة بهم الثقة وهو بمهنتهم اتصاًال األشياء
الثقافة عن ويرغبه القراءة يف ويزهده العلم عن املعلم يصد هذا كل الرؤساء؟ من عليهم

يحياها. التي الجامدة الحياة هذه إىل ويضطره
يف الوقت وإضاعتهم واألندية القهوات إىل املعلمني باختالف أضيق كنت ما وكثريًا
ولكني املوظفني، وكبار املفتشني وعن واملرتبات الدرجات عن الفارغة األحاديث هذه
وألوم عنهم وأعتذر أرحمهم أن إىل قرٍب من أمورهم وبلوت داخلتهم أن بعد مضطر

الجمود. هذا إىل تضطرهم التي الدولة
من وهم يقرءون، ال مرص يف املعلمني أن هو فاملحقق ذلك يف امللوم يكن ومهما
أكثره ينسون بل فحسب، طالبًا كانوا حني املدارس يف لوا حصَّ ما عند يقفون ال ذلك أجل
أصبحوا إذا يرددونها املدارس، يف تعليمها يكلفون التي والربامج املناهج عند ويقفون
األسواق يف وتميش الطعام تأكل وبرامج مناهج يصبحوا حتى أمسوا إذا ويرددونها
من تريد فكيف الليل، وأول آخره والقهوات األندية وإىل النهار وجه املدارس إىل وتختلف
ويحاسبه قلبه يف ويزينها فيها ويرغبه القراءة إىل التلميذ يدفع أن يقرأ ال الذي املعلم هذا
عنهما وحططنا والتلميذ املعلم عىل هنا رفَّ فهبنا ستقول: العام؟ آخر أو الشهر آخر عليها
قصة هذه بأن فأجيبك يقرءون؟ فماذا الفرصللقراءة لهما وهيَّأنا الثانوي االمتحان عبء

الحديث. هذا من آخر موضٍع يف لها سأعرض ولكني كيبلنج يقول كما أخرى
من املدرسة نربئ أن الواجبات أوجب من أن عىل توافقني أن فحسبي اآلن فأما
إذا إال ذلك إىل سبيل وال الحياة، إىل نردها وأن اضطراًرا إليه اضطررناها الذي الركود
وال الربنامج يحتملها ال التي الحرة القراءة بهذه أنفسهما لتجديد والتلميذ املعلم هيَّأنا

القانون. يفرضها
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فمن والربامج، باملناهج تتصل ال التي الحرة القراءة عن الحديث إىل وصلنا قد دمنا وما
التعليم مشكالت من أخرى مشكلة عند قصرية وقفة لنقف الفرصة هذه ننتهز أن الخري
املعلمني، شكوى منها واتصلت الوزارة عناية بها واشتدت الناس كالم فيها َكثُر قد العام
بالحزم تأخذها لم الوزارة ألن هي؛ كما معقدة هي، كما قائمة تزال ال ذلك مع ولكنها

املقررة. التعليمية الكتب مشكلة وهي الشجاعة: من لها ينبغي بما تعالجها ولم
املشكالت أقرب ألنها ا؛ حقٍّ دقيقة املشكلة هذه أن من به أشعر ما بمثل تشعر ولعلك
الوقت يف وأمسها التعليم شئون عىل يتسلطون الذين من بكثرٍي وأمسها األشخاص إىل
املرصية، كحياتنا حياة يف والدنانري الدراهم يمس يشء وكل والدنانري، بالدراهم نفسه

ذاك. أو هذا إىل واإلساءة الزلل معه يؤمن ال شائك فيه والحديث دقيق خطري فهو
ما أقل عالًجا لها وسأقرتح قصرية وقفة املشكلة هذه عند سأقف ذلك مع ولكني
فرضعىل الذي من والعدل، الحق من قريب ولكنه املألوف يخالف جريء أنه به يوصف
أن أمكن إذا الذي السؤال هو هذا التالميذ؟ عىل واألدوات الكتب توزع أن املعارف وزارة

أخرى. مرة فلنُِعده وإذَْن حسنًا، حالٍّ املشكلة هذه نحل أن أمكن عليه نجيب
التالميذ؟ عىل املدرسية واألدوات الكتب توزع أن املعارف وزارة فرضعىل الذي من
رأت أنها املحقق بل الظن وأكرب نفسها، عند من به تربعت وإنما أحد عليها يفرضذلك لم
يحتاجون ما عىل التالميذ لحصول وضمانًا وأرسهم التالميذ عىل تيسريًا بذلك القيام يف
التجارة أيحسن أدري لست تاجًرا بذلك نفسها من جعلت ولكنها واألدوات، الكتب من إليه
وزارة وضع وأن التعليم، وزارة شئون من ليست التجارة أن أعلم ولكني يحسنها، ال أم
إىل اضطرها قد واملستهلك التاجر بني الوسيط موضع أو التاجر موضع نفسها املعارف
د عقَّ قد أنه إىل ذلك واملؤلفني، املعلمني همم وتثبيط التعليم وإفساد والظلم العنف من كثرٍي
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إن وهي موفورة، مشكورة منها تخفف أن تستطيع أثقاًال لها وحمَّ شديًدا تعقيًدا أمورها
النظام وبني حياتها بني والءمت بكرامتها هي واحتفظت حريتها التجارة إىل ردت فعلت
نفسها الوزارة أخذ مرص. حياة عىل يسيطر أن يريد أو يسيطر إنه يقال الذي الديمقراطي
إليها؛ حاجة يف ليست تجارية عمليات إىل يضطرها التالميذ عىل واألدوات الكتب بتوزيع
من عليه يحصلوا أن من بد ال ما عىل يحصلوا أن التالميذ عىل تفرض أن تستطيع فهي
الحد هذا عند تقف وأن الشدة، غاية أقىص إىل ذلك يف عليهم تشتد وأن واألدوات، الكتب

تتجاوزه. ال
الدفاتر يفرشاء الوزارة تتكلفه الذي الثقيل العناء هذا تفصيل يف أدخل أن أريد ولست
واملناقصات املزايدات من كله ذلك إليه يضطرها وما األدوات من يشبهها وما واألقالم
االتصال أشد متصًال ذلك يكون ال فقد أحيانًا، والخارسة حينًا الرابحة الصفقات وإجراء
الكتب وعند الكتب عند أقف وإنما الحديث، هذا لها أخصص التي الثقافية بالناحية
حق رشاء أو أصحابها من نسًخا الكتب رشاء الوزارة تتكلف فلماذا وحدها، التعليمية
وما التالميذ؟ عىل وتوزيعها طبعها حق اشرتت التي الكتب طبع ثم املؤلفني من الطبع
تعني أن بعد واملستهلكني املنتجني بني التوسط هذا من نفسها تريح أن يمنعها الذي

عام. كل يف التالميذ عليها يحصل أن من بد ال التي الكتب
تلك أو املادة هذه يف الوزارة تقرر ملاذا أسأل: وإنما الحد، هذا عند أقف لست بل
هذا وإيثار الريبة موضع نفسها فتضع طبعه حق تشرتي أو نسًخا تشرتيه بعينه كتابًا
واضحة وبرامجه التعليم مناهج تضع أن بعد بالها وما والرب؟ بالعطف ذاك أو املؤلف
التي الكتب يؤلفون أحراًرا الناس ترتك ال بالها ما والغموض، اللبس من بريئة جلية
تأليفها بعد الكتب هذه تدرس لجان بتأليف هي وتكتفي والربامج املناهج هذه تطابق
الحد؟ هذا عند مهمتها تقف ثم صالح، غري وهذا للدرس صالح هذا أن وتعلن وطبعها
وخلقي ومعنوي مادي ثقيل همٍّ من نفسها أراحت فعلت إن أنها معي ترى ألست
الحاجة أشد يف هما حرية والتأليف العلم إىل ردت فعلت إن أنها معي ترى ألست أيًضا؟
إىل وجوههم يف أُغلق قد ما الخصب النشاط أبواب من واملؤلفني للمعلمني وفتحت إليها
أو املوظف هذا تحابي بأنها وحنٍي حنٍي بني تُتَّهم ألن نفسها الوزارة تُعرِّض ملاذا اآلن؟
فأغنته الطبع حق اشرتت أو نسًخا كتابه اشرتت ألنها ذاك؛ أو املفتش هذا وتؤثر ذاك
عليه تغدق ولم تُغِنِه لم ولعلها تؤثره ولم تحاِبِه لم ولعلها الدولة؟ مال من عليه وأغدقت

عليه. ت وشقَّ ظلمته قد تكون أن ولعلها
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املعلمون ليقرأ املدارس مكتبات تموين إىل دائًما ستضطر أنها الوزارة َحْسُب
والربامج املناهج تحتمها التي الكتب هذه فأما الحرة، القراءة لهم ولتيرس والتالميذ
وللناس لها اليرس أيرس يف بل حرٍج غري يف الوزارة تستطيع فقد التعليم، نظم وتفرضها

التالميذ. عىل وتوزيعها ورشائها بيعها من يدها تنفض أن
ا جدٍّ حسنة نفسية نتيجة إىل واصلة فهي العناء هذا من نفسها الوزارة أراحت وإذا
نفسها عن ستخفف ما بمقدار الدراسية النفقات ستخفض أنها ذلك التعبري؛ هذا صح إن
هذه تخفيض لها الناس وسيحمد السخيفة، التجارة هذه تقتضيه الذي املايل العبء من
الناس ولكن شديًدا، تيسريًا الناس عىل ييرس الكتب بتوزيع قيامها كان وإن النفقات
مهما الدولة إىل أموالهم يؤدوا أن ويكرهون الظواهر، تخدعهم الخلق، هذا عىل ُفطروا

لهم. منصفة بهم، رفيقة الدولة تكن
القسط يرون حني سيبتهجون بل سريضون اآلباء من كثريًا أن فيه شك ال ومما
يشرتوا أن يستطيعون لعلهم يدري! فمن يخطئون، ال ولعلهم شيئًا، ض ُخفِّ قد الدرايس
السنة تالميذ من يشرتوا أن الثانية السنة تالميذ ولعل يسري، بثمٍن الكتب هذه ألبنائهم
ذلك ولعل أخرى، فرقٍة إىل انتقلوا أن بعد إليها محتاجني يصبحوا لم التي كتبهم الثالثة

كثريًا. ماًال يكلفهم ال
عىل السماء تقع ولم املغرب، من الشمس تطلع فلم ُجرِّب، قد النحو هذا أن والغريب
الكتب ع توزِّ الوزارة كانت فقد صالًحا؛ ازدادت ولعلها التعليم، أمور تفسد ولم األرض،
فلم الطالب عىل الكتب توزيع ألغت الجامعة أنشئت فلما العالية، املدارس يف الطالب عىل
وتنميتها تكوينها يف فنجحت بمكتبتها الجامعة وعنيت فساًدا، وال اضطرابًا ذلك يُحِدث

الكتب. من كثرٍي رشاء عن الطالب من كثريًا وأغنت عظيًما نجاًحا
األوروبية املدارس أن يف رأيك فما املدارس. تالميذ غري الجامعة طالب ولكن ستقول:
ما لهم تبني وإنما واألدوات، الكتب عليهم توزع ال النحو، هذا عىل تالميذها تعامل
رخيًصا، أو غاليًا قديًما، أو جديًدا فيشرتونه رشائه يف عليهم وتشتد منها إليه يحتاجون

التعليم؟! أمور من أمر لذلك يفسد وال
والتأليف للتجار، التجارة تدع أن هي املعارف وزارة إىل تُقدَّم نصيحة خري نعم،
والتالميذ املعلمني وترك منها، الصالح عىل والداللة الكتب بامتحان تكتفي وأن للمؤلفني،
بد ال ما وحسبك والربامج، املناهج يتجاوزون ال داموا ما ويدرسون يقرءون فيما أحراًرا
والخطأ بد، منه ليس مما بد فال التالميذ، وإطعام املعامل وإنشاء املكتبات تموين من لها

إليها. نضيف بل منها نتخفف فال األعباء تثقلنا أن الخطأ كل
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به تحيط التي الخارجية املشكالت من بطائفٍة وأملمنا العام، التعليم حول درنا وقد واآلن
نرجو قصرية وقفات املشكالت هذه عند ووقفنا الطبيعية، وجهته عن وتحوله فتفسده
عند نقف وأن نفسه، العام بالتعليم نلم أن نستطيع الخري، إىل فيها قنا ُوفِّ قد نكون أن
من عًرسا بأقل املشكالت هذه وليست وجوهره، بطبيعته تتصل التي الخاصة مشكالته
يسري ذلك مع حلها ولكن الفهم، عىل يسري ذلك مع أمرها ولكن ستتبعها، التي املشكالت
يف املشكالت وواجهت العزيمة، وصحت النية، صدقت إذا التعليم شئون عىل املرشفني عىل

أيًضا. املختلفة السياسية واملصانعات الرياء من خالصة رصاحة
الذي والغرض العام التعليم غاية الخاصة املشكالت هذه من له نعرض ما وأول
إرسال من األَُرس إليه تقصد الذي والغرض عليه، والقيام إنشائه من الدولة إليه تقصد
وتعهده إنشائه من الدولة تقصد تكن لم العام التعليم أن يف الكالم كثر وقد إليه، أبنائها
يرسل يكن لم الشعب وأن والدواوين، املكاتب يف يعملون الذين املوظفني إعداد إىل إال

أتموه. إذا والدواوين املكاتب يف باملناصب ليظفروا إال التعليم هذا إىل أبناءه
إال األمر حقيقة يف ليس السقيم الخاطئ الضيق الفهم هذا أن يف أيًضا الكالم وَكثُر
بنوٍع التعليم شئون وعىل عامة مرص شئون عىل اإلنجليزية السيطرة نتائج من نتيجة

خاص.
املحقق من فليس وجه، كل من ال الوجوه بعض من ولكن ا حقٍّ كله هذا يكون وقد
تكوين غري آخر يشءٍ إىل بإنشائه قصدنا قد االحتالل قبل العام التعليم أنشأنا حني أننا
الذين أن يف أشك ما بل أظن وما ودواوينها، الحكومة مكاتب يف يعملون الذين املوظفني
املرصيني رءوس من الجهل طرد يف يشء كل قبل فكروا قد مرص يف العام التعليم أنشئوا
املوظفني إىل حاجٍة يف الدولة رأوا ولكنهم نور، والعلم ظلمة الجهل ألن مكانه؛ العلم وإقامة
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إىل سبيل وأال الشعب أبناء من يكونوا أن يجب األكفاء املوظفني هؤالء أن ورأوا األكفاء
كانوا التي األوروبية الشعوب أبناء يتعلم ما نحو عىل الشعب أبناء بتعليم إال إعدادهم
هذه أنشئت ملا مثًال األهلية املحاكم إنشاء ولوال ومثًال، نموذًجا ويتخذونها يتأثرونها
ولوال الحقوق، مدرسة أو اإلدارة مدرسة أو األلسن مدرسة تسمى كانت التي املدرسة
املدارس من وأمثالهما املدرستني هاتني أن ولوال الطب، مدرسة أنشئت ملا الجيش حاجة
التعليم مدارس أنشئت ملا ما تهيئة لها ُهيِّئوا إذا إال الطالب تقبل أن تستطيع تكن لم العليا

العام.
هي العاجلة القريبة واملنافع املاسة العادية والرضورات اليومية العملية فالحاجة
مرص أن يف أشك وما االحتالل، قبل مرص يف املنظم الحديث التعليم إنشاء إىل دعت التي
والرضورات اليومية الحاجات تتجاوز فوائد املنظم الحديث التعليم هذا من استفادت قد
إليه قصدت شيئًا يكن لم هذا ولكن الخالص، العقيل الرقي وتبلغ العاجلة واملنافع الخاصة
شأن وهذا ملرصعفًوا أُتيح وفضل راٍم غري من رمية هي وإنما الدولة، تعمدته أو الحكومة
إليهما، يطلب وما منهما يراد ما دائًما يتجاوز نفعهما فإن وجدا؛ حيث واملعرفة العلم
وتضييقها التعليم عىل وضغطها اإلنجليزية السيطرة أوقات أشد يف حتى أننا ذلك وآية
عىل دليل وأي اإلنجليز، أراد مما أكثر املحدود الضيق التعليم هذا من انتفعنا قد لحدوده
الحرية لفهم عقولهم اتسعت الذين هم االحتالل مدارس أخرجتهم الذين أن من أقوى ذلك
يف وقادوها مرص أثاروا الذين وهم نفسه، االحتالل ملناهضة عزائمهم واشتدت والوطنية

املستقلة. والحياة الديمقراطي النظام لها وكسبوا الجهاد
ومن املوظفني إىل محتاجة كانت ألنها التعليم أنشأت أنها من بأس مرص عىل وليس
األمم تبلغه ال طور فهذا هو، حيث من العلم يف وال هو حيث من التعليم يف تفكر لم أنها
بالتعليم مضوا قد إذَْن فاإلنجليز العاجلة، ومنافعها اليومية حاجتها من تفرغ أن بعد إال
اإلنجليز، عليها يسيطر أن قبل مرص إليها تقصد كانت التي الغاية نفس إىل مرص يف
والبالد املستعمرات يف طريقتهم وعىل جهٍة من هم طريقتهم عىل التعليم تصوروا ولكنهم

أخرى. جهٍة من لنفوذهم الخاضعة
أنه عىل وتتصوره الفرنسية الطريقة عىل التعليم تتصور االحتالل قبل مرص وكانت
خالًفا ليس اإلنجليز وأيام اإلنجليز قبل التعليم بني فالخالف ناهض، حر بلٍد يف تعليم
يف يقتصدون اإلنجليز أن واملعروف مقداره، ويف تصوره يف خالف هو وإنما الغاية يف
املستعمرات، أبناء إىل بالقياس التقتري إىل االقتصاد ويتجاوزون ألبنائهم النظري التعليم
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بنا وانتهى شديًدا تقتريًا فيه علينا قرتوا بل العلم، يف االقتصاد علينا فرضوا قد إذَْن فهم
قد حال كل عىل ولكننا وجهد، مشقة بعد إال منه نخلص لم عقيل خموٍد إىل التقتري هذا
عن نرىض أال الخري ومن حسنًا، نجاًحا املحاولة هذه يف ونجحنا منه نخلص أن حاولنا
نرسف أال أيًضا الخري من ولكن الخمود، عالمة الرضا هذا فإن حسنة تكن مهما شئوننا
إىل ويدفع الهمم يثبِّط قد اإلرساف هذا فإن جهودنا، من الغض يف نرسف وأال التشاؤم يف

والقنوط. اليأس إىل يدفع لم إن الفتور
التعليم غاية جعلوا ألنهم اإلنجليز يلومون الذين أن هو نالحظه الذي اليشء إنما
يد عنه كفت أن بعد للتعليم أخرى غاية أنفسهم يف يحققون ال املوظفني إعداد العام
لبٍس غري يف عنها التحدث يمكن بينة واضحة غاية له يحققون ال إنهم قل بل اإلنجليز،

جدال. وال اختالٍف غري ويف غموض وال
سألتهم فإذا العايل، للتعليم الطالب إعداد هو الثانوي التعليم غاية إن يقولون فقوم
مجهول العايل التعليم كان وإذا يحققوها. لم أو يعرفوها لم نفسه العايل التعليم غاية عن
مجهول نفسه العام التعليم أصبح فقد العام، التعليم غاية نفسه الوقت يف وهو الغاية
عن سألتهم فإذا للحياة، الشباب إعداد العام التعليم غاية إن يقولون وقوم أيًضا. الغاية
ألنهم الجواب؛ يحسنوا لم الدقيق الواضح تفصيله وما معناه ما للحياة الشباب إعداد
ويف الكتب يف تقرأ كلمات هي وإنما لها، اإلعداد يحققون وال الحياة هذه يحققون ال
نظم فيها تنقد التي الكتب ويف أخص بنوٍع الرتبية كتب بعض ويف الكتب من معني نوٍع

تمحيص. وال تحقيق وال بحٍث غري يف عالتها عىل فتؤخذ وهناك، هنا التعليم
يد عنه كفت أن بعد أحراًرا العام التعليم يف مضينا أننا من ذلك عىل أدل وليس
أيام يهيئونها كانوا التي تلك من خريًا تهيئة العايل للتعليم الطالب نهيئ فلم اإلنجليز

اإلنجليز. أيام إعدادهم من خريًا إعداًدا للحياة الشباب نعد ولم اإلنجليز،
يستقبلون الشبان زال وما قارصين، ضعاًفا الجامعة إىل يأتون الشبان زال فما
إىل يذهبون بأعبائها، ينهضوا أن عن ضعاًفا فيها الترصف عن عاجزين جاهلني حياتهم
أنفسهم ويعرضون فيها، للعمل إعدادهم سوء من الدواوين فتشكو موظفني الدواوين
أشد ويُعِرضوا فيهم يزهدوا حتى يجربونهم يكادون فال الحرة، األعمال أصحاب عىل
ومصدر صالًحا، إعداًدا الحرة لألعمال يُعدُّوا لم ألنهم زمالئهم؛ استخدام عن اإلعراض
نفوسنا يف معانيها نحقق ال التي املبهمة الغامضة العامة باأللفاظ نكتفي أننا كله هذا
فننتهي مبهمة وسائل املبهمة الغايات لهذه نبتغي ثم لنا، غايات األلفاظ هذه نتخذ ثم
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اإلبهام لهذا بريئة ضحية الشباب يكون أن وإىل االختالط أشد علينا األمور تختلط أن إىل
والغموض.

ال جليٍّا واضًحا تحقيًقا العام التعليم غاية نحقق أن يف إذَْن يشء كل قبل فلنجتهد
العالية املدرسة أو الجامعة لدخول الشاب يهيئ العام التعليم أن أما إبهام. وال فيه لبس
يف اسمه لتسجيل ال الشاب يهيئ أن يجب العام التعليم ولكن فيه، شك ال يشء فهذا
أن يمكن فقد الدروس، من فيهما يُلَقى ما إىل لالختالف وال العالية واملدرسة الجامعة
لكل العليا واملدارس الجامعة إىل االختالف إباحة الشارعون أراد إذا إنسان لكل هذا يتاح
بها، وينتفع فيسيغها الدروس هذه إىل ليختلف بل بعينه، أجًرا ودفع بعينها سنٍّا بلغ من
أن وإىل التحصيل، من يتزيد أن وإىل جهده، يضاعف أن إىل تدفعه لذة ذلك يف ويجد
حينًا فيفهمه العلم منه يتلقى الذي التلميذ عمل ال املعني الرشيك عمل األستاذ مع يعمل

أحيانًا. يفهمه وال
العلم لفهم يهيِّئه منه، أرقى التعليم من نوع لفهم الشاب يهيئ إذَْن العام فالتعليم
فال وإذَْن إليه، واإلضافة تنميته عىل الجهد من يشء بعد والقدرة فيه واملشاركة الخالص
الخالصوما العلم دقائق من بينٍة عىل يكونوا أن من العام التعليم أمور ينظمون للذين بد
إليه، واإلضافة فيه واملشاركة وإساغته فهمه ليستطيع الوسائل من الشاب إليه يحتاج
مقدرتهم حدت قد املوظفني من جماعة إىل العام التعليم أمور تكون أن ينبغي فال وإذَْن
أمور تكون أن يجب وإنما ووسائله، العلم حاجات فهم عن ملكاتهم وضاقت العلمية،
يعرفون الذين وهم يحسنونه، الذين فهم أنفسهم؛ العايل التعليم رجال إىل العام التعليم

إليه. الوسائل ويعرفون حاجاته
لدخول الطالب يعد مرص يف العام فالتعليم ويجليه؛ يوضحه مثًال لذلك ولنرضب
يعد هذا قبل وكان الجامعة، أنشئت منذ وذلك ومعاهدها، كلياتها اختالف عىل الجامعة
أول مرصمنذ يف العام التعليم تاريخ تدرس أن وتستطيع العليا، املدارس لدخول الطالب
لهذه الصحيح باملعنى الجامعيني من أحد إىل قط تكن لم شئونه أن فرتى القرن، هذا

الكلمة.
وأن نفسها النتيجة هذه إىل تنتهي أن كلها املعارف وزارة تاريخ درست إن ولعلك
من شئونها يبارشون الذين الفنيني ولكن أحيانًا، جامعيون وزراء بها مر قد أنه تالحظ
ذات املعارف وزارة بني أن بعد ينسوا لم الناس ولعل الجامعيني، من قط يكونوا لم قريٍب
الجامعة من أو األوروبية الجامعات من تخرجوا الذين الجامعيني وبني والتقاليد التاريخ
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وحنٍي، حنٍي بني نفسها عن تعلن عنيفة، خطرية ولكنها صماء خصومة الناشئة املرصية
إرشاف فإن يشء من يكن ومهما الشباب، حياة ويف التعليم شئون يف سيئة آثاًرا وتحدث
املباعدة؛ أشد للجامعة اإلعداد وبني بينه باعد قد العام التعليم شئون عىل الجامعيني غري
بقبول نفوسهم تطيب وال ناحية من الجامعة بحاجة العلم يحسنون ال املرشفني هؤالء ألن
التاريخ خذ العام، التعليم مواد من مادة أي خذ أخرى. ناحية من ومشورتها الجامعة آراء
املدرسة يف املادة هذه تعلم أن يجب كيف الجامعي إىل واطلب الرياضة أو الجغرافيا أو
لن آراء عليك فسيعرض بالجامعة، اتصل إذا الطالب فيها ليميض والثانوية االبتدائية

قليًال. إال املعارف وزارة آراء مع تتفق
هذا يف وإلحاحها لها الجامعة بنقد ضاقت ملا املعارف وزارة أن األمر طريف ومن
معها الجامعة ترشك وأن التبعة من تربأ أن أرادت النقد، لهذا الجمهور واستماع النقد
املناهج وضع وتكلفها الجامعيني، ومن لجانها من اللجان تؤلف فجعلت احتمالها، يف
وتقدمه عملها تتم تكاد ال دائًما فيها قلة الجامعيني أن مع اللجان هذه ولكن والربامج،
ذلك مع وهو ضعيف، أو قوي املسخ من ويشء والتبديل التغيري يناله حتى الوزارة إىل
منه ينتظر كان ما ينتج لم وإذا الناس عنه يرَض لم فإذا الجامعة، فيه اشرتكت قد يشء

معها. مسئولة الجامعة وإنما وحدها، مسئولة ليست فالوزارة
الجامعيني أن وتنىس وتبديل، تغيرٍي من والربامج املناهج يف أحدثت ما تنىس والوزارة
خطًرا، وأجلُّ ذلك من أهم هو وتنىسما وقت، كل يف تسمع ال فآراؤهم لجانها، يف دائًما قلة
واإلرشاف تنفيذها يف تشرتك ال فهي والربامج املناهج وضع يف اشرتكت إن الجامعة أن وهو
يشء. كل هو تنفيذهما وأن شيئًا، ليسا أنفسهما يف والربنامج املنهج أن وواضح عليها،

الثانوي التعليم تنظيم يف قويٍّا عمليٍّا اشرتاًكا العايل التعليم يشرتك أن إذَْن يجب
يهيئ العام التعليم أن الحق من كان إذا نظاٍم من له يوضع ما تنفيذ عىل اإلرشاف ويف
وزارة عليه تفهمه الذي غري نحٍو عىل مثًال اللغات درس تفهم الجامعة للجامعة، الطالب
عىل وال أسبوع كل الحصصيف عدد عىل اللغات درس ترقية يف تعتمد ال ولعلها املعارف،
املعلمني اختيار عىل وال العام، آخر االمتحان درجات رفع عىل وال العام، آخر درجات رفع
ولعل والفرنسية، اإلنجليزية اللغة لتعليم وفرنسيون إنجليز ألنهم والفرنسيني اإلنجليز
ولعلها أخرى، وسائل الرتقية هذه إىل لها ولعل آخر، مذهبًا اللغات تعليم ترقية يف لها
اإلنجليز يديره كما والفرنسية باإلنجليزية لسانه يدير أن عىل الطالب بقدرة تحفل ال
ويؤدي عنهما وينقل اللغتني هاتني يذوق أن عىل الطالب بقدرة تحفل كما والفرنسيون،
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اللغات لتعليم تصورها آثار الجامعة تحدث أن إىل سبيل وال أصحابهما، يصنع كما بهما
أن كله هذا ونتيجة عليه. واإلرشاف تنظيمه يف بالفعل اشرتكت إذا إال العامة املدارس يف
هذه العالية واملعاهد للجامعة العام التعليم يف الطالب بتهيئة أرادت إن املعارف وزارة
وأدائه السنني من عدًدا مدارسها يف الطالب إقامة إىل تنحل التي الزمانية الصورية التهيئة
عناء؛ وال جهٍد إىل حاجٍة يف وليست بالفعل محققة التهيئة فهذه االمتحان، من ألوانًا فيها
أعوام، خمسة الثانوية املدارس ويف أعوام أربعة االبتدائية املدارس يف يقيمون فأبناؤنا
فتقبلهم قارصين ضعاًفا الجامعة إىل يأتون ثم االمتحان بالء من لرضوب ويخضعون
واإلنتاج واملشاركة وإساغته الخالص العلم لفهم الشباب تهيئة أرادت وإن راغمة، كارهة
حياتها من الطور هذا يف وحدها النهوضبه تستطيع لن أنها لها نؤكد آخر عبء فهذا فيه

تقدير. أقل عىل
للتعليم الطالب إعداد هي العام للتعليم الوحيدة الغاية أن الحق من فهل وبعد،
الطالب إعداد أن فأرى أنا أما التعليم؟ لهذا أخرى غايات أم غاية هناك هل أم العايل،
وأشمل أوسع آخر غرًضا العام للتعليم ولعل كلها، ال العام بعضأغراضالتعليم للجامعة
مهما حياتهم للنهوضبأعباء الشباب إعداد وهو للجامعة؛ الطالب إعداد من وأرقى وأبقى
من ذلك لكل ينبغي ما مع فيها الترصف عىل وقدرة لها وفهم بها، بصرية عن تختلف
الرضوري من فليس السليم، والذوق املهذب، والخلق الواسع، واإلدراك الحسنة الثقافة
كليات إىل الثانوية بالشهادة ظفر من كل يذهب أن املستحسن من وال املمكن من وال
الثانوية الشهادة بهذه الشباب بعض يكتفي أن أيًضا الخري ومن الواقع من بل الجامعة،
ألرسته معينًا نفسه عىل معتمًدا حرٍّا ليعيش والكد الجد إىل بها الظفر بعد ينرصف وأن
الشاب هذا كان وإذا واملال. الجهد من وتنشيئه تربيته يف بذلت ما بعض عليها معوًضا
خطر وال بالجامعة يتصل أال بأس عليه فليس حسنًا تعليًما العامة املدارس يف تعلم قد
وال يخمد أن وال يجمد أن يستطيع لن ألنه الثانوية؛ الشهادة عند وقوفه من ثقافته عىل
وما ذلك وسعه ما وتثقيفها نفسه ترقية عن ينرصف أن وال العقلية الحياة يف يزهد أن
االستزادة عن وينرصف الثقافة يف ويزهد ويخمد الشاب يجمد إنما الظروف، له أتاحته
يف تشعل لم املدارس هذه وألن العامة، املدارس يف حسنة تهيئة لها يُهيَّأ لم ألنه منها
أحداثه وال الدهر استطاع ملا أشعلتها قد ولو املعرفة، جذوة املقدسة الجذوة هذه نفسه

تُطفئ. أو تخمد أن من وأذكى وأبقى أثبت ألنها يطفئها؛ أو يخمدها أن
بعد ولننظر آنًفا، صورناها التي الحياة لهذه الشاب نعد أن يمكن كيف إذَْن فلننظر
العايل. التعليم طالب من يكون أن أراد إن العايل للتعليم خاصة تهيئة نهيئه كيف ذلك
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عن ال الجد عن كله، بالتعليم بل العام، بالتعليم عنايتنا يف نصدر أن لذلك ينبغي ما وأول
الرتدد. عن ال اإليمان وعن الشك، عن ال اليقني وعن اللعب،

بالنجاح مدينون فالناس صغريًا، أو كان كبريًا يشءٍ كل يف للنجاح الزمة خصلة وهذه
أكثر واإلخالص ولإليمان واليقني، للثقة إليه ويوفقون فيه ينجحون ما أكثر يف والتوفيق
جهٍد من يبذلون وما مشقة من يحتملون وما قوٍة من ينفقون ملا بذلك مدينون هم مما
أن قبل بل يتوالها، أن قبل بل الوزارة، هذه توىل منذ القائم املعارف وزير أكثر ولقد ومال.
يؤمن أن يف وألح والتعليم، املعلم رسالة يسميه بما اإليمان ذكر من الحكم، أمور إليه توكل
يف ألح اللفظ، هذا أوثر ألني بمهمته؛ أقول وإنما الوزير، يقول كما برسالته أقول ال املعلم
يف محقٌّ والوزير أيًضا، بمهمتهم التعليم عىل املرشفون يؤمن وأن بمهمته، املعلم يؤمن أن
هو وحده اإليمان ألن اختالفهم؛ عىل التعليم رجال من وخطره التعليم بقيمة اإليمان طلب
مهما النفوس إىل ويحببها تعرس، مهما التضحية ن ويهوِّ يثقل، مهما الجهد يخفف الذي
الجبال يزيل أن خليٌق العصور أقدم منذ يقال كما واإليمان بشعة، كريهة بغيضة تكن
شاذٍّا للعادة خارًقا عجيبًا غريبًا يرونه الناس كان ما اإللف إىل يرد وأن مواضعها، من
قلوبهم يف يذاع وال فرًضا، الناس عىل يُفرض وال عفًوا، يأتي ال اإليمان ولكن املألوف، عن
تُهيَّأ أن يجب وإنما الربملان، يرشعه قانون أو الوزراء، مجلس يصدره بقراٍر ونفوسهم
يكون حني وقدسيته وخطره بالتعليم اإليمان يكون وإنما وسائله، له وتُبتغى أسبابه له
وإيثاره الوطن حب التعليم عىل واملرشفني املعلمني قلوب يف يصح وحني بالوطن، اإليمان
من أن التعليم عىل واملرشفني املعلمني عقول يف يصح وحني واملال، واملنفعة النفس عىل
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الثقافة، فيه وتذكو العلم، فيه ويقوى الجهل عنه يذاد أن الدولة وعىل عليهم الوطن حق
من ذلك يكلف مهما به يحاط أن يمكن ما بكل والعاديات الطوارئ جميع من يُحاط وأن

عناء. من ذلك يقتيض ومهما جهٍد، من ذلك يفرض ومهما تضحيٍة،
كما بدونه يعيش أن يستطيع ال للشعب غذاء أنه عىل التعليم إىل الدولة تنظر وحني
يظهر الذي الفرق هذا مع بدونه، يعيش أن يستطيع ال للشعب غذاء والرشاب الطعام أن
الطعام أن وهو عنده، نقف وال له نفطن ال ذلك مع ولكننا يسريًا، وهينًا جليٍّا واضًحا
الزمة رضورة العامة الصحة بشئون العناية من الجسم بحياة يتصل ما وكل والرشاب
والدواجن، والحمري والبغال الخيل فيها يشارك التي الحيوانية حياته من الشعب لتمكني
هذه من ممتاًزا إنسانًا يكون أن من الشعب لتمكني الزمة رضورة التعليم أن حني عىل
والسماء والجو والبحر الرب يف الطبيعة عنارص من غريها وعىل عليها مسيطًرا الحيوانات

أيًضا.
والصناعة والزراعة التجارة بشئون الدولة تُعنَى متحرضأن بلٍد يف الغريب من أليس
من يشءٍ يف إال التعليم بشئون تُعنَى ال حني عىل مرتددة، غري ومؤمنة العبة غري جادة
والصناعة والتجارة الزراعة هذه أن مع واالستهزاء، السخرية من وكثرٍي واالبتسام التكلف
وإعطاء وترقيتها إصالحها إىل وسيلة وال إليها سبيل ال املادية بالحياة يتصل مما وغريها
لإلنسان ممكنًا مالئًما صالًحا ووجد التعليم ُوِجد إذا إال وأصلحه منها حظٍّ أوفر الشعب

مستطاع. حدٍّ أبعد إىل الطبيعة يستغل أن من
ويهزون أكتافهم فريفعون العايل التعليم أو العام التعليم لهم يُذكر الذين إن
الذين إىل منا أحوج إليهم فنحن والصناع والتجار الزراع لنا أعدد ويقولون: رءوسهم،
محدودي العقول، ضعاف النظر، قصار العام التعليم ومدارس الجامعة من يخرجون
روية، وال بصريٍة غري عن ويتحدثون فهٍم غري عن ويصدرون علٍم غري عن يقولون األفق،
إال عام بوجٍه واألعمال والتجارة والصناعة الزراعة رجال لهم نخرج أن نستطيع فلن
الحياة يفهمون الذين واملتوسطني املمتازين املثقفني هؤالء يشء كل قبل لهم أخرجنا إذا
يأخذونها كيف فيعرفون الحياة هذه مشكالت لهم تعرض والذين ورضوراتها وحاجاتها

منها. ينفذون وكيف عليها يظهرون وكيف يروضونها وكيف
التعليم، عىل واملرشفني املعلمني نفوس يف وخطره بالتعليم اإليمان يشيع وإنما نعم،
تالئم ال التي البغيضة العواطف هذه األمر عىل املسيطرين قلوب من تُمحى حني
تصور التي العواطف هذه واحدة، نفٍس يف والحرية املساواة مع تستقر وال الديمقراطية
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هي وتُستغل، تُستثمر التي املادة هذه من جزء الشعب أن األمر عىل املسيطرين من لكثرٍي
األثقال، عليه تُحمل الذي وكالحيوان األرض، به تُروى الذي وكاملاء تُزرع التي كاألرض
والرشاب الطعام من له يدبروا أن ومالكه سادته عىل حقه األدوات، منها تُتخذ التي وكاملادة
واستثمار استغالله من هم ويمكنهم العمل من ويمكنه العاديات من يحميه ما واللباس
العطب، أدركها إذا اآللة وشأن الضعف أدركها إذا األرض شأن ذلك يف شأنه جهده،
أن خليٌق أنك وكما لتستثمرها، الضعف من وتحميها األرض تصلح أن خليٌق أنك فكما
فأنت املرافق، من له ُهيئت ملا لتستخدمها العطب نالها أو الفساد أدركها إذا األداة تصلح
الزراعة يف ذلك بعد لتسخره واآلفات األوبئة عنه وتذود وتسقيه الشعب تطعم أن خليٌق
الليل آناء املتصلة والنعمة العام آخر الغزيرة الثروة عليك يغل وما والصناعة والتجارة
الشقاء، ورضوب البؤس ألوان ذلك سبيل يف الشعب يحتمل حني عىل النهار، وأطراف
التي العواطف هذه واألغنياء الحكام من األمر عىل املسيطرين نفوس من تُمحى حني بل
والعطف به والرفق للشعب الرحمة عواطف مخزية، مهينة وأراها ممتازة راقية يرونها
فالشعب إليه، ونحسن عليه ونعطف به ونرفق الحيوان نرحم كما إليه واإلحسان عليه
واإلحسان، بالعطف يشمله أو به يرفق أو أبنائه من فريٌق يرحمه أن إىل حاجٍة يف ليس
والعدل املساواة تشيع أن يف املقدس املطلق الحق وصاحب الحق، صاحب الشعب وإنما
الغنى يف بينهم فرقت قد الناس لحياة التاريخية الظروف كانت وإذا جميًعا، أبنائه بني
مشرتكون فهم والكفاية املقدرة يف بينهم فرقت قد الطبيعية الظروف كانت وإذا والفقر،
كما الرتاب إىل وسرُيدُّون تراٍب من ُخلقوا قد ناٌس أنهم وهو فيه، يختلفون ال مقداٍر يف

الرشيف. الحديث يقول
عواطف واملسيطرين والرؤساء والقادة السادة نفوس من تزول أن من بد فال وإذَْن
مظهر النحو هذا عىل اإلحسان ألن الشعب؛ إىل اإلحسان وعواطف الشعب عىل االستعالء
باملساواة اإليمان عواطف العواطف هذه مقام تقوم أن من بد وال االستعالء، مظاهر من
وحكمنا لألشياء تصورنا من العواطفجزءًا هذه تصبح أن ومن الشعب، أبناء بني والعدل
نحيا أن جميًعا حقنا من بأن جميًعا نؤمن حينئٍذ الوطني، لشعورنا مقوًما وجزءًا عليها،
عىل والثقافة ألوانه اختالف عىل التعليم بأن جميًعا نؤمن وحينئٍذ كريمة، صالحة حياة
بأن نؤمن وحينئذ الكريمة، الصالحة الحياة هذه إىل جميًعا سبيلنا رضوبها اختالف
من عامل بأنه املعلم يشعر وحينئذ وقيمتها، الحياة خطر هما وقيمة خطًرا للتعليم
من الحياة لهذه ما له العامة، الحياة ويف الخاصة الحياة يف الحياة؛ يف األساسية العوامل
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هو وإنما تُستَغل، آلة وال ر تُسخَّ أداة ليس إذَْن فهو قيمة، من الحياة لهذه ما ولعلمه خطٍر
املستقبلة آماله نفوسهم يف ويشيع القديم تراثه إليهم ينقل الشعب؛ أبناء عىل الشعب أمني

اآلمال. هذه وتحقيق الرتاث هذا لحماية ويهيئهم
إيمان من معه نحن نريده وما باشا هيكل يريده ما يتحقق فحسب، ويومئٍذ يومئٍذ

الخطرية. بمهمتهم التعليم عىل واملرشفني املعلمني
استعداٍد وعن وثقة، يقنٍي عن التعليم عىل التعليم رجال يقبل فحسب، ويومئٍذ ويومئٍذ
شديًدا، بُعًدا عنه بعيدون أننا أظن اليوم؟ هذا من نحن فأين للجهد، واحتماٍل للتضحية
نطالب أن يمكن ما بأيرس ولنطالب اليأس من أنفسنا ولنحِم بالرجاء، ذلك مع فلنعتصم
الغاية، هذه به نبلغ أن نستطع لم إن اليشء بعض غايته من قريبة غاية بالتعليم لنبلغ به
نبذل ملا متكلفني بها هازئني منها ساخرين التعليم أمور نعالج أال اآلن نطلبه ما وأيرس

القطن. بزراعة نُعنَى كما أبنائنا بعقول نُعنَى أن نطلبه ما أيرس جهد، من فيها
السوق تكسد وحني اآلفات من آفة للقطن تعرض حني تضطرب مرصكلها أمور إن
ويتغلغل الصحف وتقلق الربملان ويضطرب الحكومة تضطرب هنالك السعر، وينخفض

والقصور. البيوت يف القلق
أرض عىل وخلفاؤنا أبناؤنا هم الذين النشء وتفسد تفسده آفة للتعليم عرضت أفنئ
وكما القطن بدودة نحفل كما إلصالحها نهتم وال بها نحفل ال ومستقبله، وتراثه الوطن

األسواق؟! الضطراب نهتم
بتثقيف عنايتهم تكون أن التعليم رجال وإىل الدولة إىل نطلب أن كثريًا ليس كال،
وحمايته وتذكيته القطن بتنمية كعنايتهم والفساد الجهل من وحمايته وتنشيئه الشباب

والكساد. البوار من
القول كررنا ومهما ألححنا مهما طلبه يف نرسف ولن أيًضا نطلبه ما وأيرس نعم،
ليشعر لها، ومحقق فيها، رشيك وبأنه العناية بهذه قويٍّا شعوًرا املعلم يشعر أن وأعدناه

والكرامة. العزة من له ينبغي بما
أن السياسة يف مًعا نعمل كنا منذ أيًضا أنا وتعودت باشا هيكل صديقي تعود وقد
نأمنهم للذين والطمأنينة بالكرامة نطالب وأن بالقضاة واملعلمني بالقضاء، التعليم نشبه
نأمنهم للذين والطمأنينة بالكرامة نطالب كما الشعب أبناء يف واملعرفة العلم إذاعة عىل

الناس. بني العدل تحقيق عىل
بعد بالقضاة واملعلمني بالقضاء التعليم يشبه زال ما هيكًال صديقي أن إيلَّ ويخيل
وال تشبيًها ال حقيقة ويجعله غايته إىل التشبيه يميضبهذا فلعله املعارف، وزارة توىل أن
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التعليم، ورجال القضاء رجال بني تسوي أن وبرملانها، حكومتها الدولة من ويبلغ مجاًزا،
سبيل يف ويحتمل لتلميذه وينصح ملهمته يخلص بأن املعلم نطالب أن نستطيع حينئٍذ
يقربنا ذلك ولعل التعليم، بمهمة اإليمان من نقرب وحينئٍذ والعناء، والجهد املشقة ذلك

التعليم. من الغاية تحقيق من ويقربنا شيئًا التعليم إصالح من
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التي الغاية هذه تحقيق إىل بها لنصل العامة املدارس هذه يف نعلِّمه أن نريد الذي ما واآلن
من وتمكينهم املنتجة الكريمة الصالحة للحياة الشباب إعداد وهي حني، منذ صورناها
أم العايل التعليم دروس إىل باالختالف ذلك كان سواء وترقيتها أنفسهم تثقيف يف امليض
قدمته ما القارئ يذكر أن أرجو السؤال هذا عىل للجواب الخاصة؟ جهودهم عىل باالعتماد
والوسائل األويل التعليم إليه يرمي الذي الغرض أحدد أن حاولت حني القول ألوان من

الغرض. هذا تحقيق من تمكِّن التي
وأن جهة من األويل التعليم أغراض كل يحقق أن يجب العام التعليم أن ا جدٍّ فواضح

ثانية. جهٍة من األغراض هذه من وأرفع أرقى أخرى أغراًضا يحقق
التي الوطنية الوحدة هذه يشء كل قبل العام التعليم يحقق أن من بد فال وإذَْن
عىل اعتمدت إذا إال نحققها وال نفهمها ال التي الوحدة هذه القول، مىضمن فيما صورناها
نفسه يعرف أن يجب الصبي أن قدمنا وقد الداخلية، حريتنا وعىل الخارجي استقاللنا
وله. به يعيش الذي ووطنه فيه يعيش الذي وإقليمه أعضائها من عضو هو التي وأمته
الوطن تقويم ويعرف ويحسب ويكتب يقرأ أن يجب ذلك أجل من الصبي هذا أن وقدمنا
ويكسب يعيش أن من يمكنه ما العلم بسائط من كله هذا بعد ويتعلم ولغته، وتاريخه
تقتضيه فيما رأينا وبيَّنَّا فيه، الناس واختالف الديني التعليم أمر ذكرنا وقد القوت.

واالستقالل. بالحرية عهدها أول يف املرصية حياتنا ظروف
يف يتعلمها أن يجب األويل التعليم يف الصبي يتعلمها أن يجب التي األشياء هذه فكل
بعضهم يعرفه أن يصح ال جميًعا الشعب أبناء بني مشرتك مقدار ألنها العام؛ التعليم أول
يتجاوزون العام التعليم مدارس إىل يُرسلون الذين الصبية ولكن اآلخر، بعضهم ويجهله
أساس إنها قل أو مقدمة، أنها عىل نفسها األشياء هذه ويتعلمون غريها، إىل األشياء هذه
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من غريها ونتائج آلثاٍر وتعد جهٍة من ونتائجها آثارها فتقوى بعدها تأتي أخرى ألشياء
أخرى. جهٍة

ويختلفان أشياء يف العام التعليم من األول والقسم األويل التعليم يشرتك هذا أجل ومن
واملعنوية، املادية بيئته وبني بينه ويصالن نفسالصبي يكوِّنان أنهما يف يشرتكان أشياء؛ يف
يختلفان ثم وطن، من وجزء أمة، من وعضو جماعة، من فرد بأنه الشعور نفسه يف ويبثان
الذي النحو عىل الصبي عندها يقف غاية يكون أن يمكن األويل التعليم أن يف ذلك بعد
يمكن وال غاية ليس العام التعليم من الجزء هذا حني عىل الحديث، هذا أول يف صورناه
يُهيَّأ أن فيجب بعدها ما إىل رضورة الصبي منها ينتقل مقدمة هو وإنما غاية، يكون أن

إليه. سينتقل الذي لهذا وإتقاٍن دقٍة يف ولكن وتدريٍج يٍرس يف
العام التعليم ويف األويل التعليم يف الصبيني كال وتجلوه؛ تبينه أمثلة لذلك ولنرضب
املقدار فهذا فيها، للعيش يُهيَّأ والتي فيها نشأ التي الجغرافية البيئة يعرف أن يجب
ولكن العامة، املدرسة تلميذ يعرفه أن ويجب األولية املدرسة لتلميذ يكفي الجغرافيا من
املدرسة تلميذ ألن اليشء؛ بعض زميله معرفة من وأوسع أعمق تكون أن يجب له معرفته
ليتعمقها بل فحسب، فيها للعيش ويتهيأ مرص، ليعرف الجغرافيا يتعلم ال هذا العامة
أن ويجب مرص، من وأعمق وأشمل أوسع علم هي حيث من فيها ويتثقف الزمن مع
املدرسة يف التلميذ علم يكون أن إذَْن فيجب بعيد، حدٍّ إىل املستنري الشاب فيه يتثقف
إىل اليشء بعض مرص يتجاوز وأن زميله، علم من وأدق أعمق مرص بجغرافيا العامة
العالقات، مرص وبني بينها وتطرد الصلة مرص وبني بينها تشتد التي األقطار بعض
مجملة، معرفة وطنه ليعرف يتعلمه ال العامة املدرسة فتلميذ التاريخ؛ يف ذلك مثل وقل
ثم لهذا، تعلمه يف يميض أن ويجب لهذا يتعلمه وإنما فحسب؛ بماضيه حارضه وليصل
وال متحًرضا الشاب يكون ال التي العامة الثقافة مواد من مادة ألنه ذلك بعد يتعلمه
فأثرت بوطنه اتصلت التي اإلنسانية وقديم وطنه قديم بني يصل وألنه بدونها، مستنريًا
متأثًرا باإلنسانية املستقبل يف الحارضوسيتصل يف متصًال وطنه دام وما به، وتأثرت فيه
املايض بحياة الشاب نفس يف الحارضواملستقبل حياة توصل أن من بد فال فيها مؤثًرا بها
حني الواقعة الحياة وبني نفسه بني يالئم أن الشاب ليستطيع الواقع؛ يف متصلة هي كما
هذا يشبه شيئًا وقل فيها. ويترصف عليها يحكم وحني الناس وبني بينه الصلة يتصور
توسع ألنها يتعلمها أحدهما والحساب؛ العدد أوليات من الصبيان يتعلمه أن ينبغي فيما
وألنها لهذا يتعلمها واآلخر خاص، بنوٍع العملية حياته يف تنفعه وألنها اليشء بعض عقله
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للعقل مقوم جزء هو ما وإىل الرياضة أصول من وأدق أعمق هو ما إىل فيه يرقى سلم
املعرفة. هذه إىل موصلة وسبيل املعرفة أصول من أسايس وأصل

وجوٍه من ويتفقان وجوٍه من التعليم من النوعان هذان يختلف النحو هذا وعىل
أشد باالحتياط التعليم أمور عىل املرشفون يُعنَى أن واالتفاق االختالف هذا عن وينشأ
الثقافة، للميضيف مستعد األولية املدرسة تلميذ أن واالختبار التجربة تظهر فقد االحتياط،
فينبغي غايته أقىص إىل أو غايته بعض إىل فيه ويميض العام التعليم إىل يتحول أن خليق
التعليم من النوعني هذين بني باملالءمة وذلك واالنتقال، التحول هذا أسباب له تُهيَّأ أن
الصبي ليستطيع النوعني؛ هذين بني التعبري هذا صح إن املمرات وبإنشاء ما، حد إىل
تظهر وقد العام، التعليم إىل األويل التعليم من ينتقل أن التجربة اقتضت إن يسلكها أن
يستطيع ال االستعداد ضعيف القوة محدود العامة املدرسة تلميذ أن واالختبار التجربة
وهو العاملة، الحياة إىل عنها ينرصف قد فهو بعيد، حدٍّ إىل الراقية الثقافة يف يميض أن
شئون عىل املرشفون يحتاط أن فيجب الفني، التعليم ألوان من لوٍن إىل عنها ينرصف قد
من ل حصَّ قد يكن لم املدرسة عن التلميذ هذا انرصف إذا حتى االحتياط أشد التعليم

عادة. األولية املدرسة تلميذ له يحصِّ مما أقل املعرفة
واألصول القواعد لها وتوضع القوانني لها تُرشع أن يكفي ال دقيقة مسائل هذه وكل
من ويجب كثب، من وتراقب قريٍب من تالحظ أن يجب وإنما املنشورات، بها وتصدر
مسألة وهناك التعليم، ألوان من غريه وبني العام التعليم بني الصلة تنقطع أال هذا أجل
أوضح نفسها يف كانت وإن العناية إىل حاجٍة يف ألنها الوقت؛ بعض عندها نقف أن يجب

جدال. أو مناقشة إىل تحتاج أن من وأجىل
جرت مرصفقد أما العام. التعليم يف بدرسها يُبدأ متى األجنبية، اللغات مسألة وهي
التي االبتدائية املدارس يف األصح عىل اللغات هذه إحدى أو اللغات هذه بتعليم البدء عىل
ويف الرأي يف واالضطراب االختالف من يشءٍ مع ذلك عىل جرت العام، التعليم أول هي
هل أم الثانية السنة منذ تدرس هل أم األوىل السنة منذ األجنبية اللغة تدرس فهل العمل،
األجنبية اللغة أن وهو رصيح قاطع ذلك يف فجوابنا نحن أما الثالثة؟ السنة منذ تدرس
وال الثانية يف وال األوىل السنة يف ال العام التعليم من القسم هذا يف تدرس أن ينبغي ال
كما العام التعليم أقسام من القسم هذا يخلص أن يجب وإنما الرابعة، يف وال الثالثة يف
لوطنه الصبي نفس تخلص أن أردنا إذا الخاصة، الوطنية للثقافة األويل التعليم خلص
إىل الثقافة يف الوطن سيتجاوز الصبي وهذا الوطن، هذا وبني بينها الصلة تشتد وأن
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مألوف غري نحٍو عىل األوطان بهذه اتصاله وسيشتد قصري زمٍن بعد مختلفة أخرى أوطان
للثقافة نشأته أطوار من الطور بهذا نحتفظ أن من أقل فال سرتى، كما األخرى البالد يف

عليها. ونقرصه بها نخصه الوطنية
العربية، لغتهم يحسنون ال تالميذنا أن من مخلصنيمحقني نشكو أننا ذلك إىل أضف
ومذاهبهم معلميها وعىل أحيانًا، وكتبها مناهجها وعىل أحيانًا نفسها اللغة عىل ذلك ونحمل
وسبب مصادره، أهم من يكون أن لعله مصدٍر عىل ذلك نحمل ال ولكننا أحيانًا، التعليم يف
اللغة تتلقفه حتى املدرسة يدخل يكاد ال التلميذ أن وهو أسبابه؛ أهم من يكون أن لعله
الوطنية اللغة تعلم يف يُنفق أن خليق هو ما ونشاطه وجهده وقته من فتستغرق األجنبية

الوطنية. بالثقافة تتصل التي املواد من غريها وإتقان
وألن عسريًا، قديًما زال ما نحوها ألن عسرية العربية اللغة أن الحق من كان وإذا
الصبي حاجة مالءمة عن بعيدة زالت ما مناهجها وألن عسرية، قديمة زالت ما كتابتها
إذا التلميذ، وعىل عليها قادًرا وبالتلميذ، بها رفيًقا ليكون بعد يهيأ لم معلمها وألن وطاقته،
فراغ نضمن وأن العربية باللغة نعنى أن فأحرى شك، غري من حق وهو ا، حقٍّ كله هذا كان
أن ويستطيع اآلن إليها يحتاج ال أجنبية بلغٍة عنها نشغله وأال إليها وانرصافه لها التلميذ
تعلم بني يجمع أن يستطيع وحني وملكاته، وجسمه عقله ينمو حني ويتعمقها يتعلمها

الثقافة. من فيه أخذ فيما وامليض الوطنية لغته إتقان يف وامليض األجنبية اللغة
باملدرسة عهدهم أول يف الصبية عىل األجنبية اللغة فرض من االعتذار يمكن كان وقد
هذا يمكن كان وقد تقتيضذلك، كانت مرصربما شئون عىل سيطرتهم ألن اإلنجليز؛ أيام
بد يكن فلم الفرنسية، أو اإلنجليزية هي املدارس يف الثقافة لغة كانت حني أيًضا االعتذار

لغتها. بتعليمهم الثقافة لهذه التالميذ إعداد من
العربية اللغة أصبحت وقد اآلن فأما التعليم، أمور عن اإلنجليز يد كفت وقد اآلن فأما
وإهمال كان ملا استمرار بأنه إال الخطأ هذا يف امليض عن االعتذار يمكن فال الثقافة لغة
بتعليم األوروبية املدارس تعنى أن ُفهم إذا أنه كله هذا إىل أضف اإلصالح، من ينبغي ملا
االعتدال إىل منا أدنى ذلك يف وهي باملدارس عهدهم أول يف األجنبية اللغات الصبية
أن أحدهما خطريين: ألمرين عليه وإرصارنا ذلك إىل إرساعنا يُفهم ال فقد والقصد،
فيها يتعلمون مدارس املدرسة خارج وبيئاتهم ومنازلهم دورهم من األوروبيني للصبية
ومن وآبائهم أمهاتهم من لهم وأن القومية، بثقافتهم فيها ويتثقفون الوطنية لغتهم
ويزودونهم اللغة وتلك الثقافة هذه إليهم يحببون ومثقفني معلمني وإخوانهم أخواتهم

املدرسة. يف يتعلمونه مما وأوفر وأكثر وأرقى أبقى تكون قد بحظوٍظ منها
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وجماعة األرسة وبني تعلم ما الفرق من والبيت املدرسة وبني هذا من نحن وأين
التي العربية اللغة إن ليقولون الناس من كثريًا إن حتى تقدِّر، ما البَون من املعلمني
مع يسمعها وال يتكلمها ال كان ألنه إليه؛ بالقياس أجنبية لغة املدرسة يف الصبي يتعلمها
وغريهما والتاريخ الجغرافيا يعلمونه الذين عن فضًال نفسها العربية اللغة يعلمونه الذين
نفسها العربية للغة والنصح بالصبي والرفق واإلنصاف الحق من يكون أفال العلوم؟ من
أخرى لغة تأتي أن قبل الوطنية للغتهم فيه يفرغون الذين الوقت هذا يف للصبية نمد أن

وأذواقهم. ملكاتهم وعىل وقلوبهم عقولهم عىل فتزاحمها أخرى لغات أو
حظٍّا والتقارب التوافق من نختلف مهما األوروبية اللغات بني أن الثاني واألمر
درسها ييرس حال كل عىل ولكنه بعض، من بعضها منازل باختالف وضعًفا قوة يختلف
الوطنية لغتهم عىل أعانهم وربما واملتاع، اللذة من شيئًا ويمنحهم األوروبيني الصبية عىل
املادة يف والتقارب التوافق هذا من األوروبية واللغات العربية اللغة بني وليس نفسها،
يجد لم اإلسبانية أو اإليطالية بدرس الفرنيس الصبي أخذ فإذا كثري، وال قليل واملنطق
الفرنسية بني ملا أوروبية؛ لغة يدرس حني املرصي الصبي يجده ما الجهد من ذلك يف
وإذا التباعد، من أوروبية لغة وأي العربية اللغة بني وملا التقارب من واإلسبانية واإليطالية
قيس إذا له وأنفع إليه وأدنى عليه أيرس ذلك كان األملانية بدرس اإلنجليزي الصبي أخذ
أخرى. أوروبية لغة أي أو اللغتني هاتني إحدى بدرس يؤخذ حني املرصي الصبي إىل

أن خليق نتعلمها أن نريد التي األوروبية واللغات العربية لغتنا بني التباعد هذا
الصعبة الوطنية لغته تعلمه أثناء الصبي عىل واالختالط االضطراب ندخل أال عىل يحملنا
من يتمكن أن قبل الخالف أشد لها مخالفة البعد أشد عنها بعيدة أجنبية لغة بتعليمه
اللغة بإقحام نرسع أال عىل يحملنا نفسه الوقت يف وهو ما، حدٍّ إىل الوطنية اللغة هذه
النضج يف وذوقه وملكاته نفسه تتقدم أن قبل وذوقه وملكاته الصبي نفس عىل األجنبية
األجنبية، اللغة هذه يف الناشئة واألدبية اللغوية شخصيته تفنى ال حتى معقول؛ حدٍّ إىل
به تتقدم حني الثقافية حياته يف اآلثار أقبح ينتج اضطرابًا األمر عليه يضطرب ال وحتى
إليه يدعو وحني غريه، به يعرب ما ويفهم نفسه يف عما يعربِّ أن إىل يحتاج وحني السن
الصبا، أثناء وبينها بينه يتحقق لم اإللف ألن له؛ تستجيب وال تواتيه فال العربية لغته

يسريًا. جزءًا إال نفسه من يمنحها أال عىل وأُكِره عنها ُشِغل وألنه
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قضيتها من نفرغ أن من بد فال العام التعليم يف األجنبية للُّغات عرضنا قد دمنا وما
أن يجب أجنبية لغة فكم البالد، من غريها يف الهينة اليسرية مرص، يف املعقدة الثقيلة
وعىل يتعلموا؟ أن يجب األجنبية اللغات وأي العامة؟ املدارس يف والشباب الصبية يتعلم

له؟ ويفرغوا به ينهضوا أن يجب الذين ومن التعليم؟ هذا يكون نحٍو أي
والتجربة، والتفكري الجهد من كثرٍي بعد األوروبية األمم عنها أجابت مسائل هذه كل
فأجبنا نحن أما وتجربتها، وتفكريها بجهدها وانتفعت حال كل عىل عنها أجابت ولكنها
انتفاع وال تجربة وال تفكري وال جهٍد غري ويف وظروفها بالسياسة ومتأثرين مقلدين عنها

حال. كل عىل
ألنفسنا واتخذناها بفرنسا اتصلنا ألننا االحتالل؛ قبل الفرنسية يتعلمون أبناؤنا كان
من طردوها حتى الفرنسية وحاربوا أبنائنا عىل لغتهم اإلنجليز فرض ثم وإماًما، معلًما
الفرنسية إىل عدنا ثم الحرة، األجنبية املدارس بعض إىل واضطروها طرًدا الدولة مدارس
إضافية لغة أنها عىل كله الثانوي التعليم أثناء يف ثم الثانوي، التعليم آخر يف ألبنائنا نعلمها
ال مدارس أو مدرستني أو مدرسة للفتيات فأنشأنا علينا هللا فتح ثم بها، العناية تقل
هي شكٍّ غري من السياسة وكانت األوىل، اللغة أنها عىل الفرنسية فيها يتعلمن أدري
اإلنجليزية بني ونضطرب نرتدد اآلن إىل زلنا وما واالضطراب، الرتدد لهذا األول املصدر
املرصية املدارس ويف الدولة مدارس يف دائًما اإلنجليزية للغة التفوق ولكن والفرنسية،

ومثًال. نموذًجا وتتخذها الدولة مدارس بها تتأثر التي الحرة
إىل اللغتني هاتني بتعليم عهدنا فقد املسائل؛ هذه عىل الوحيد جوابنا هذا يكن لم ثم
الطبقة كانت أو وكنا والبلجيكيني، السويرسيني ومن والفرنسيني اإلنجليز من األجانب
وكنا اللغتني، هاتني أبنائنا لتعليم الطرق أقوم هذه بأن مقتنعني أمورنا عىل املسيطرة
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املعلم من أنفع األجنبي املعلم بأن أفواهنا نمأل أمورنا عىل املسيطرة الطائفة كانت أو
لغة والشبان الصبية يعلم أن وأحرى فيها، الترصف عىل وأقدر للغته أملك ألنه املرصي؛
املسيطرة الطائفة كانت أو وكنا وااللتواء، العوج من بريئًا أداء أمامهم يؤديها صحيحة
يريض أن يريد وللناس لنفسه خادع أو األمور بظواهر مخدوع رجلني: بني أمورنا عىل
فاستكشفنا علينا هللا فتح ثم املرصية، املالية حساب وعىل التعليم حساب عىل السياسة
لهاتني إتقاننا من يبلغون ال والفرنسيني اإلنجليز أن وهو استكشافه، من بد يكن لم ما
التجربة دلت قبله ومن ذلك أثناء ويف هم. يريدون ما يبلغون وإنما نحن نريد ما اللغتني
بلغوا مقاربة تهيئة له يُهيَّئُوا أن بعد اإلنجليزية اللغة تعليم ُكلِّفوا إذا املرصيني أن عىل
تكون أن ولعلها اإلنجليز، يبلغها التي من أدنى ليست منزلة اللغة هذه من بتالميذهم
يتعلمون وطالبنا تالميذنا أن املفروض أن األمر من والواقع كثريًا. منها وأرقى منها أرقى
ال أنهم واملحقق العربية، اللغة يتعلمون كما والفرنسية اإلنجليزية العامة املدارس يف
من اللغات ملسألة الدرس يعاد أن من إذن بد فال شيئًا، اللغات هذه من يتعلمون يكادون
ولنقدم آنًفا، إليها أرشت التي الوجوه جميع من املسألة هذه تدرس أن من بد وال جديد
األجنبية اللغات إىل حاجتنا أن موجًزا يكون أن ونرجو نريد الذي الدرس هذا يدي بني
بعيد وقٍت إىل شديدة ستظل الحاجة هذه وأن الراقية، األوروبية األمم حاجة من ا جدٍّ أشد
أن عن البعد كل بعيدة تزال ال العربية لغتنا أن وهو جميًعا؛ الناس يعرفه يسري لسبٍب
القرن هذا أول يف منها أغنى اآلن وهي الحديث، والتعليم الحديثة الثقافة تنهضبحاجات
تتكلمها التي للشعوب مخزيًا يكون أن الشدة من يبلغ ولعله شديًدا يزال ال فقرها ولكن
واالستقالل. العزة من إليه تطمح ما إىل وتطمح واملجد الحضارة لنفسها تزعم والتي

مقصورة ليست األجنبية اللغات ولكن إذن، ا جدٍّ شديدة األجنبية اللغات إىل حاجتنا
واملعرفة الثقافة مواد وكل والفلسفة واألدب والفن العلم أن كما والفرنسية، اإلنجليزية عىل
رقيٍّا أقل ليست حية أوروبية لغات هناك بل والفرنسيني، اإلنجليز عىل مقصورة ليست
الثقافة يف وامتياًزا تفوًقا أقل ليست راقية أوروبية أمم وهناك اللغتني، هاتني من وامتياًزا
الفرنسية نتعلم أن االحتالل قبل يُفهم كان وقد العظيمتني، األمتني هاتني من واملعرفة
ناشئة، كانت نهضتنا ألن األوروبية؛ بالحضارة لنتصل وحدها فرنسا إىل ونتجه وحدها
أوروبا، بالد من بغريها نتصل أن قبل بفرنسا نتصل أن أرادت السياسية املصادفة وألن
ألن اللغات؛ من غريها إىل نعدوها ال اإلنجليزية اللغة نتعلم أن االحتالل بعد مفهوًما وكان
إن يقال فقد اآلن فأما نحب، بما ال يحبون بما ويأخذوننا علينا يسيطرون كانوا اإلنجليز
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قد استقاللنا وإن عنا ُرفع قد اإلنجليز سلطان إن أيًضا يقال وقد رشدها، بلغت نهضتنا
غري فمن اختالفها، عىل الراقية األوروبية األمم وبني بيننا صالت تحققت وقد إلينا، ُردَّ
للتنافس موضوًعا أو والفرنسيني لإلنجليز محتكرة العقلية حياتنا تظل أن إذن املفهوم

والفرنسيني. اإلنجليز بني
لغتهما إال نتعلم أال تفرض معاهدة الصديقني الشعبني هذين وبني بيننا أعرف وما
وأصبحنا االمتيازات ألغينا قد أننا أعرفه الذي بل منهما، إال والثقافة العلم نستمد وأال
من نتعلم أن يف أحرار أننا وأظن واحد، عاٍم قبل فيها أحراًرا نكن لم أشياء يف أحراًرا
حيث من األوروبية والثقافة األوروبي العلم نستمد أن ويف نشاء، ما األوروبية اللغات
وإيطاليا، والنمسا أملانيا إىل أبناءه فأرسل بعيد عهٍد منذ هذا الشعب فهم وقد نشاء،
يف تُدرس التي اللغات بني مقررة لغة األملانية فجعلت أنشئت منذ هذا الجامعة وفهمت
لهذه املعارف وزارة فهم ولكن أيًضا، وإيطاليا أملانيا إىل بعوثها وأرسلت اآلداب كلية
لإلنجليزية محتكرة مدارسها زالت فما غايته، إىل ينتِه لم وهو ا جدٍّ بطيئًا كان الحقيقة
تقصيت إذا وأنت وفرنسا، إنجلرتا عىل كاملوقوفة أو موقوفة بعوثها زالت وما والفرنسية،
يكن مهما أخرى ألمة احتكاًرا مدارسه يقدم مستقالٍّ بلًدا تجد لم الراقية األوروبية البالد
املعارف وزارة تنشط أن من إذَْن بد فال واملعنوي، املادي تفوقها يكن ومهما سلطانها
لغات مدارسها يف وتبيح إلغاء االحتكار هذا وتلغي الرق هذا من وتتحرر الجمود هذا من
يف واإليطالية األملانية تضاف أن هو نطلبه أن يجب ما وأقل اللغتني، هاتني غري أخرى
اللغات هذه بني األرس أو التالميذ تُخري وأن والفرنسية، اإلنجليزية إىل الثانوية مدارسنا
ذلك إضافية، واألخرى أصلية إحداهما تكون أن عىل لغتني أو لغة منها يختارون األربع
ال االمتيازات من املادية والحياة والصناعة التجارة يحررون الذين فإن أوًال، كرامتنا يالئم
وإىل الثقافة إىل بالقياس االمتيازات من رش هو بما بل باالمتيازات يحتفظوا أن بهم يليق
فإننا وتقويتها، املرصية الشخصية تحقيق من إليه نطمح ما يالئم وذلك العقلية، الحياة
الثقافة، هذه أصحاب مثال عىل ُصغناهم بعينها ثقافة الناشئة أجيالنا عىل فرضنا إذا
الكربى الثقافات لهم أبحنا إذا أننا حني عىل لهم واالنقياد فيهم للفناء معرضني فجعلناهم
حياتنا يف التوازن من شيئًا أحللنا تحضريه عىل وتتعاون وتتنازعه العالم تتقسم التي
ال ممتازة قوية شخصيتنا تربز أن إىل سبيًال نفسه التوازن هذا وكان نفسها، العقلية
وهذا ذاك، أو الشعب لهذا تنقاد أن تستطيع وال تلك، يف وال األمة هذه يف تفنى أن تستطيع
ليس ذلك كل والفني العقيل والتفوق واملعرفة العلم فإن نفسها؛ العقلية لحياتنا أنفع
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لنعرف أنفسنا نهيئ أن فالخري الشعوب، بني شائع هو وإنما بعينه، شعٍب عىل موقوًفا
هذه من كالٍّ أن املحقق ومن اثنني. شعبني أو واحد شعٍب عند ما ال كلها الشعوب عند ما
بمعرفة ننتفع أننا أيًضا املحقق ومن املمتاز، والفني العقيل إنتاجه له األربعة الشعوب
لحياتنا أنفع وذلك اثنني، شعبني أو واحد شعب عند ما بمعرفة ننتفع مما أكثر كله هذا
اإلنجليز عىل مقصورة ليست والسياسية التجارية معاملتنا فإن األمر؛ آخر نفسها املادية
لغات نتعلم أن اآلن اليسري من يكن لم وإذا أخرى، أمٍم إىل تتجاوزهم ولكنها والفرنسيني،
عىل تعيننا التي الكربى األمم هذه لغات نتعلم أن من أقل فال جميًعا بها نتصل التي األمم

األمم. من بغريها النافع االتصال
تكتفي الفرنسية أو اإلنجليزية املدارس تجد فلن فرنسا أو إنجلرتا إىل ذهبت وإذا
املدارس إىل وانظر فرنسا أو إنجلرتا إىل الذهاب مشقة نفسك تكلف ال بل أجنبيتني، بلغتني
أجنبيتني، لغتني أو أجنبية لغة بتعليم تكتفي ال فستجدها إليها انظر مرص، يف األجنبية
ميولهم يالئم ما أرسهم أو التالميذ منها يختار مختلفة أجنبية لغات تعلم هي وإنما
نجعل اللغتني هاتني عىل مدارسنا نقرص األمم من غرينا دون من نحن بالنا فما وآمالهم،

دائًما؟! أساسية وأخرى دائًما أصلية إحداهما
عىل العايل وللتعليم للجامعة تالميذه يهيئ العام التعليم أن صحيًحا كان وإذا
واحدة أجنبية بلغٍة يكتفي أن يستطيع وال يكتفي ال العايل التعليم فإن ألوانه؛ اختالف
وإذن األجنبية، اللغات من ممكن حظ أعظم إىل حاجٍة يف هو وإنما أجنبيتني، بلغتني أو
نشأت وقد اثنتني، لغتني فرضعليهم إذا الجامعي للتعليم الشباب يهيئ ال العام فالتعليم
الثقافة من ملكانها خاصة اآلداب كلية وأحستها الجامعة تها أحسَّ مشكالتخطرية ذلك عن
أقسامها التخصصيف وبدءوا اآلداب كلية دخلوا إذا الطالب أن املشكالت هذه من العالية،
فحسب، والفرنسية اإلنكليزية من تعلموا فيما ضعاف بأنهم ال أساتذتهم وشعر شعروا
يف يتخصص أن يريد حني الطالب إليه يحتاج ملا تكفيان ال قد اللغتني هاتني بأن بل
ال القديمة الدراسات ويف السامية اللغات يف التخصص أراد فمن العلم، فروع من فرٍع
أو املرصية اآلثار يف يتخصص أن أراد من وكذلك األملانية، اللغة عن يستغني أن يستطيع
بت رغَّ أو الطالب هؤالء عىل وفرضتها األملانية للغة دروًسا الكلية أنشأت وقد اإلسالمية،
اللغة هذه يتعلمون ألنهم شيئًا؛ عنهم تغني ال الدروس هذه ولكن ترغيبًا، فيها الطالب
كان وقد ثقيل وجهٍد طويل زمٍن بعد إال بها ينتفعوا أن يستطيعون فال التخصص أثناء

تعلموها. وقد إال التخصص عىل يُقبلوا أال ينبغي
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وقد إليها الدراسات بعض تحتاج فقد الفرنسية؛ اللغة إىل بالقياس هذا مثل وقل
الفرنسية من وحظهم الطالب ويأتي فرنسيون أساتذة الكلية يف الدراسات هذه يؤدي
االستقالل من وال واملراجعة البحث يف أنفسهم عىل االعتماد من يمكِّنهم ال ا جدٍّ ضئيل
ومعاونتهم فيه مشاركتهم عن فضًال ينبغي كما أساتذتهم فهم من وال الكتب بقراءة

عليه.
اآلداب كلية ترسل حني وذلك ا جدٍّ كثرية أمواًال الدولة يكلف ما املشكالت هذه ومن
حسبما إيطاليا إىل وأحيانًا أملانيا إىل أحيانًا البعوث هذه ترسل فهي أوروبا، إىل بعوثها
بعضها يمتاز قد األوروبية األمم أن من آنًفا إليه أرشنا وحسبما التعليم مصلحة تقتضيه
مضطرون وإيطاليا أملانيا إىل نرسلهم الذين فالطالب املعرفة، ألوان بعض يف بعض من
كانت قد أمواًال الدولة يكلف وذلك واإليطالية األملانية ليتعلموا طويًال وقتًا ينفقوا أن إىل
والذين بالدهم، يف واإليطالية األملانية تعلموا الطالب هؤالء أن لو تقتصدها أن تستطيع
أنهم السفر قبل إليهم يُخيَّل فقد حظٍّا، زمالئهم من أحسن ليسوا فرنسا إىل نرسلهم
إليه يحتاج ما إىل يحتاجوا حتى فرنسا يبلغون يكادون ال ولكنهم الفرنسية يعرفون

الدرس. استئناف من وإيطاليا أملانيا يف زمالؤهم
يتكلفها أن ينبغي ال جهوًدا ويكلفهم طويًال وقتًا عليهم يضيع ذلك أن وواضح
إليه، انتهوا الذي الثقايف الطور وال إليها وصلوا التي السن تالئم ال جهود ألنها أمثالهم؛
املدارس يف تُدرسان كانتا واإليطالية األملانية أن لو لتوجد تكن لم كلها املشكالت وهذه
املدارس يف درسوا حسبما دراستهم يف الطالب توجه أن الكلية الستطاعت إذَْن العامة،
النظام لهذا الطبيعية النتيجة وكانت البعوث، إيفاد يف أيًضا ذلك ولراعت لغٍة من العامة
فوق والجامعات الدولة نكلف وأنا يطيقون، ما فوق الشباب نكلف أنا ألفناه الذي العقيم
الفرنسية، اللغة من الطالب يعرفه الذي وبالقليل اإلنجليزية باللغة نكتفي وأنا تطيقان، ما
يدرسونها، التي املادة تكن مهما اللغتني هاتني يف كتب ما عىل الطالب بحق نقرص وأنا
فيها. نخصصهم أن نريد التي املادة تكن مهما وفرنسا إنجلرتا عىل البعوث نقرص وأنا
مقاومة الطبيعي امليل هذا وقاومت رفًضا الطبيعية النتيجة هذه رفضت الجامعة ولكن
املثقف الجيل يكون أن تُِرد لم ألنها والثناء؛ الحمد مع لها التاريخ وسيسجلها بها تفخر
العقل تفتح أن أرادت وإنما الشعوب، من بعينه لشعب محتكًرا وال الثقافة متواضع
ال هي حيث الثقافة هذه تطلب وأن املمتازة، الثقافة ألوان لكل الذكي الخصب املرصي

تطلبها. أن منها يراد كان حيث
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هذا منذ ستظهر ذلك بوادر لعل بل ا، جدٍّ قصري وقٍت بعد ذلك نتيجة وستظهر
والذين أملانيا يف تعلموا والذين فرنسا يف تعلموا الذين الشبان بعض يعود حني ذلك العام،
بهم ويسلكون الطالب شباب يتلقون وحني إيطاليا، يف تعلموا والذين إنجلرتا يف تعلموا
التي الطلقة الحرة الجامعية البيئة بني التناقضالشنيع يظهر هنالك العايل، التعليم طرق
تستمد التي الضيقة املقيدة املدرسية البيئة وبني أقطارها، جميع من والنور العلم يأتيها
إىل بنا منتٍه فهو اآلن منذ هذا نتدارك لم وإذا الوجوه، من بعينه وجٍه من والثقافة العلم
التي الخطرية الثقافية األزمة هذه نالحظ أن ويكفي فيها، شك ال خطرية ثقافية أزمة
عىل اإلنجليزية اللغة فرض عن نتج فقد وأمرَّها، الشكوى أشد الحقوق كلية منها تشكو
غري وهم الحقوق كلية عىل الشباب أقبل أن فيها الفرنسية اللغة وإضعاف العامة املدارس
ضئيل، قليل عندنا الحقوق درس يف اإلنجليزية اللغة غناء ألن املادة؛ هذه لدرس مهيئني
وألن يتعلموها، لم كأنهم اإلهمال، كل اللغة هذه أهملوا الكلية هذه إىل الطالب وصل فإذا
هذه إىل الطالب وصل فإذا الخطر، عظيم عندنا الحقوق درس يف الفرنسية اللغة غناء
ال وهم يعرفونها لغٍة بني فحاروا شيئًا، اللغة هذه من يعرفون ال أنفسهم وجدوا الكلية
أساتذتهم يكن ولم ة، ماسَّ شديدة إليها وحاجتهم يجهلونها ولغٍة إليها يحتاجون يكادون

والطالب. األساتذة من حرية أقل الجامعة تكن ولم حرية، منهم أقل
لتحرير آن قد الوقت بأن املعارف وزارة تقتنع أن نظن فيما كله هذا بعد يجب
يختارون تقدير أقل عىل األربع اللغات هذه املرصينيبني وتخيري االحتكار، هذا املدارسمن

يحبون. ما

170



والالتينية اليونانية

تقف أن تريد ال املعارف وزارة ولكن خطًرا املسألة هذه من أقل ليست مسألة وهناك
إىل بالقياس شاذة غريبة هي بل إليها، بالقياس غريبة ألنها فيها؛ تفكر أن وال عندها
وهي وأجالها، املسائل أوضح من نفسها يف أنها مع املرصيني املثقفني من العظمى الكثرة

والالتينية. اليونانية القديمتني اللغتني مسألة
ماهر عيل الرفيع املقام صاحب أن أيًضا واألسف التقدير مع هنا نسجل أن ويجب
السياسية الظروف أن لوال إليه، يوفق وكاد بحلها وهمَّ املسألة هذه بخطر شعر قد باشا
والالتينية اليونانية بإدخال باشا ماهر بدأ فقد يريد؛ كان عما عنيًفا ا ردٍّ ردته نظن فيما
يف تفكريه وكان للمعارف، وزيًرا كان حني الثانوية املدارس بعض يف أيًضا واألملانية
الذين الطالب لها يهيئ أن يجب الجامعة ينشئ الذي فإن االستقامة؛ كل مستقيًما هذا
يهيئ أن يريد وكان الجامعة، ينشئ باشا ماهر وكان إليها، باالختالف وينفعون ينتفعون
هاتني لتعليم فاختار نظن، فيما عليه املشريون أخطأ أو أخطأ ولكنه الطالب، هؤالء لها
اإلنجليز؛ من يختارهم أن حقه وكان وفرنسيني، بلجيكيني الالتينيني من معلمني اللغتني
أقل ليسوا اإلنجليز وألن فرباير، ٢٨ ترصيح برغم بعد، تم قد يكن لم مرص استقالل ألن
من يستفيدوا أن عىل أقدر تالميذنا وألن والالتينية، اليونانية تعليم عىل قدرة غريهم من
وما والبلجيكيني، الفرنسيني من يستفيدوا أن عىل منهم واليونانية الالتينية يف اإلنجليز
فلم املرصيني املعلمني إىل التعليم هذا ينتقل أن إىل الوقت يَُطل مهما منتهيًا األمر دام
نجاملهم بأن بأٍس من وليس أقوياء، خصوًما كانوا حني اإلنجليز نصانع بأن بأس يكن
أشاروا الذين ولكن يرض. وال ينفع ذلك دام ما وأصدقاء حلفاء أصبحوا أن بعد ونرضيهم
املدارس من واليونانية الالتينية فألغيت منه، ليشءٍ وال لهذا يفطنوا لم باشا ماهر عىل
القاهرة يف الفرنسية تعليم بعضهم وُكلِّف اآلداب، كلية إىل املعلمني بعض وُحوِّل الثانوية،
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ولم بعيد، عهٍد منذ املعارف وزارة باشا ماهر ترك وقد كنا. حيث إىل ورددنا واألقاليم
تعرض لقد نقول؟ ماذا املسألة، هذه يف يفكر أن بعده جاءوا الذين من ألحٍد يخطر
زلنا وما واحتجنا وأشدها، األخطار ألعظم نفسها الجامعة يف واليونانية الالتينية تعليم

عنيف. متصل جهاٍد إىل وتقويته إقراره يف محتاجني
وزيًرا باشا ماهر كان حني كثرية نواٍح من كرٍه عىل الجامعة يف التعليم هذا أُقر
إنشاء عىل تمِض لم أشهًرا ولكن والحقوق، اآلداب كليتي إىل بالقياس وأُقر للمعارف،
وانتهى الحقوق، كلية إىل بالقياس الالتينية إقرار حول عنيف رصاع كان حتى الجامعة
هذه إىل وانتهينا درسها، من الحقوق طالب وأُعفي الالتينية، خصوم بانتصار الرصاع هذا
ا جدٍّ الجائز من أن وهي شك، غري من األجانب عند مرص تخزي التي املضحكة النتيجة
أساتذة أو أستاذ الرشق يف للحقوق حديثة كلية أرقى ويف املرصية الجامعة يف يوجد أن
ا نصٍّ يقرأ أن يستطيع وال بالالتينية، يلم ال الفقه وتاريخ املدني والفقه الروماني للفقه

يسريًا. يكن مهما نصوصها من
يفرقوا، لم الحقوق كلية تنظيم عىل أرشفوا الذين أن املضحك الخطأ هذا مصدر وكان
ما، يوًما الكلية يف أستاذًا ويصبح فيها ليتخصص الحقوق بني يفرقوا أن لهم يخطر ولم
ر يُتصوَّ ال عنها الثاني استغناء ولكن الالتينية عن يستغني أن ما حدٍّ إىل يستطيع فاألول

وجهها. عىل العالية الثقافة يفهم ال بلٍد يف إال
يرجع وإليه الحقوق، كلية يف الالتينية لتعليم املبغضني أشد من ديجي األستاذ وكان
فقد ذلك ومع الكلية، هذه عن الالتينية إبعاد عىل املرصيني حمل يف املخجل الفضل هذا
براعة الالتينية يف بارًعا وكان بوردو، جامعة يف الحقوق لكلية عميًدا ديجي األستاذ كان
بينه الحوار وكان الجامعة، مجلس يف املسألة هذه يف نختصم كنا أننا وأذكر ظاهرة،
فضحك التينية، بجملٍة رد ما بعض يف عيلَّ رد الحوار هذا يف ألححنا فلما شديًدا، وبيني
ويحتج إلغاءها، ويريد الالتينية يحارب رجٍل من نفسه ديجي األستاذ وضحك املجلس

نفسها. الالتينية باللغة فيه ويخاصم لذلك
بهذه أو ثالث علل بإحدى أعلله ولكني ديجي، األستاذ موقف أُِقر كيف أدري ولست
فرنسا، يف املتطرفني الديمقراطيني من ديجي األستاذ كان فقد مجتمعة؛ الثالث العلل
عنهما ينحرفون ال ولكنهم معروف، واليونانية الالتينية عن الديمقراطيني وانحرافهؤالء
العامة املدارس إىل يختلفون الذين كل عىل تُفَرضا أن يريدون ال فهم بمقدار، إال فرنسا يف
من يختارهما التعليم هذا يف تُدرسا بأن يكتفون وإنما املايض، القرن يف الحال كانت كما
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نظامهم آخر إىل أوروبيتني لغتني مكانهما يختار أن عىل يشاء، من عنهما ويعرض يشاء
فرنسا، يف يحاربها كان مرصكما يف الالتينية حارب ديجي األستاذ أن الظن وأكرب املعقد.
إىل محببًا يكن لم الجامعة يف الالتينية تعليم إىل الداعني زعيم أن وهي ثانية، علة وهناك
جريجوار األستاذ إال الزعيم هذا يكن فلم املرصيني، الجامعيني كثرة إىل وال ديجي األستاذ
الرجل لهذا كيًدا الحقوق كلية يف الالتينية فحوربت الحكومية؛ اآلداب لكلية األول العميد
إىل تحتاج ال ولعلك نيته، وحسن إخالصه برغم قضيته عن الدفاع يحسن يكن لم الذي
أراد حني باشا ماهر إخفاق رأيت فقد رصفة، سياسية كانت الثالثة العلة أن لك أذكر أن

الثانوية. املدارس يف اللغتني هاتني تعليم
وفكاهة؛ ُظرٍف من تخلو ال أنها لوال أسجلها أن أحب أكن لم رابعة علة وهناك
الالتينية تعليم يف املمانعة أشد يمانعون املرصيني من الحقوق أساتذة بعض كان فقد
يستطع ولم يعرفون، ال ما تالميذهم يعرف فكيف الالتينية، يتعلموا لم هم ألنهم لطالبهم؛
بعده يأتي الذي الجيل يهيئ أن جيل كل عىل الواجب أن يفهم أن الوقت ذلك يف أحد
إيلَّ ويخيل اآلن، هذا نفهم أخذنا قد ولكننا ثقافة، وأعمق علًما وأوسع منه خريًا ليكون
قد حاٍل كل عىل وهي الالتينية، يف تفريطها عىل تندم أخذت قد نفسها الحقوق كلية أن
اليونانية لدرس بل وحدها الالتينية لدرس ال طالبها من املتفوقني بعض توجه أخذت

أيًضا. واإليطالية واألملانية
حوربت ثم عنيًفا، طرًدا الحقوق كلية من الالتينية ُطردت فقد يشءٍ من يكن مهما
إىل حاجة ال ملتوية طويلة عنيفة حربًا اليونانية معها وحوربت نفسها، اآلداب كلية يف
سنة اآلداب كلية من أُخرجت ثم حسنًا، ثباتًا الحرب لهذه ثبتتا ولكنهما اآلن، تفصيلها
القديمة الدراسات قسم باشا عيىس حلمي املعايل صاحب ألغى أن إال هي وما ،١٩٣٢
من أنهما عىل إضافيتني لغتني الكلية يف تدرسان ذلك مع واليونانية الالتينية وظلت إلغاء،
حول الحرب عادت ١٩٣٤ سنة أواخر يف الكلية إىل عدت فلما الجامعي، البحث وسائل
عيىس حلمي ألغاه ما باشا الهاليل نجيب أعاد بأن وانتهت جذعة، واليونانية الالتينية

اآلداب. كلية يف بالخري مبرشة خصبة حياتهما واليونانية الالتينية واستأنفت باشا،
مرص يف واليونانية الالتينية تلقاه ما وضوٍح يف لك يصور إيجازه عىل كله فهذا
بالتعليم تظفر لن مرص بأن وأقواه وأعمقه اإليمان أشد مؤمن ذلك مع وأنا املقاومة، من
بهاتني عنيت إذا إال الهامة الثقافية مرافقها بعض تدبري يف تفلح ولن الصحيح الجامعي
تظهر ذلك عىل واألدلة يشء، كل قبل العام التعليم يف بل وحدها الجامعة يف ال اللغتني،
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يفطن أال فهمي عن وأبعدها نفيس يف األشياء أغرب ومن واضحة، وجلية هينة، يسرية يل
والذين أمورها تدبري عىل ويقومون مرص بشئون ينهضون الذين إليها يهتدي وال لها
الجيل أن هو إنما هذا مصدر أن الظن وأكرب خاص، بنوٍع فيها التعليم عىل يرشفون
يعرف يكاد وال أوروبا، يف الثقافية بالشئون العلم يتقن ال الحكم إىل واملرتقي الحاكم
جهٍد إىل بها العلم وال فهمها يحتاج ال التي اليسرية القريبة وظواهرها ظواهرها، إال منها
أيام املرصي العايل التعليم غاية إىل وانتهى املرصية املدارس يف تعلم من منهم عناء، وال
يكد لم أو شيئًا التعليم حقيقة من يعرف فلم يتجاوزه، ولم ذلك عند وقف ثم االحتالل،
ومهزوًما حينًا منتًرصا فيها فجاهد العامة الحياة شئون إىل دفع ثم شيئًا، منه يعرف
أن إىل األمر به وانتهى الشئون، من غريه عن السيايس الجهاد بهذا وشغل آخر، حينًا
ما أقىص هما األحزاب ومخاصمة اإلنجليز مقاومة وأن يشء، كل هي السياسة أن اعتقد
اتصل من ومنهم املرصية، الحياة أطوار من الطور هذا يف املصلح الرجل جهد إليه ينتهي
فيها فدرس أتمه، أن بعد أو مرص يف العايل التعليم يتم أن قبل األوروبية بالجامعات
وانتفع وأهونها، إجازاتها بأيرس وظفر عجًال، فيها درس ولكنه إجازاتها، ببعض وظفر
االختالف األجانب عىل لتيرس األوروبية الجامعات تقره التي املعادالت بنظام كله هذا يف
يف وإجازاتها وتعليمها لبالدها الدعوة كله بهذا وتنرش بها، االتصال يف وترغبهم إليها

األجنبية. البالد
مناهج لهم رسمت وقد أوروبا إىل نفسها املعارف وزارة أرسلتهم من هؤالء ومن
والدرجات بها يتصلون التي واملدارس الجامعات لهم وعينت وبرامجه، فيها الدرس
املناهج ترسم حني املعارف بوزارة وحسبك عليها، يحصلوا أن يجب التي واإلجازات
تزال ال اآلن إىل وهي واإلجازات الدرجات وتعني واملدارس الجامعات وتختار والربامج
االستقالل قبل كانت وقد تعلم، مما ا جدٍّ أكثر أوروبا يف العايل التعليم أمور من تجهل
بالتعليم املرصيون يتصل أن اإلنجليز إىل يشء أبغض وكان اإلنجليز لسلطان خاضعة
املناهج لهم رسموا ذلك وبني املرصيني بني يخلُّوا أن عىل أُكرهوا فلما العايل، األوروبي
كان الذي العهد ذلك نذكر زلنا وما ناصحني، ال ومخادعني موسعني ال مضيقني والربامج
يف الجامعية الدرجات بأيرس أحدهم يظفر حني االبتهاج أشد فيه يبتهجون املرصيون
ذلك، بعد بالبكالوريوس ثم أوًال بالدبلومات املعارف وزارة فيه تقنع كانت والذي أوروبا،
العلم يعجبهم الذين عىل وأقساه السخط أشد املعارف وزارة فيه تسخط كانت والذي
خطٍة من لهم ُرسم ما يتجاوزوا أن يحاولون أو فيتجاوزون الجامعية، الدرجات وتخلبهم

منهاج. من لهم ُوضع وما
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من يعرفون ال وهم مرص يف العامة األمور وتولوا أوروبا من جميًعا هؤالء عاد وقد
ناقصة معرفة ذلك يعرف من ومنهم وأشكالها، ظواهرها إال األوروبية العقلية الحياة
بلذاتها واستمتعوا حسنة، معرفة املادية األوروبية الحياة عرفوا قد ولكنهم مبتورة
خشونٍة من تخلو ال التي املهملة الغليظة املرصية حياتنا وبني بينها وقارنوا وطيباتها
التقليد، يف فأرسف أوروبا قلد من فمنهم ومتاع، لذٍة من ذلك مع تخلو ال والتي وشظف،
األوروبي، الطالء نفسه عن وألقى الرجوع يف فأرسف املرصية الحياة إىل رجع من ومنهم
ترف وفيه ومتاع لذة فيه الحياتني من مزاًجا لنفسه واختار ذلك بني توسط من ومنهم
يف إقامته أثناء يف وتعمقها األوروبية العقلية بالحياة تأثر من منهم ا جدٍّ وقليل واستمتاع،
وهؤالء أولئك أن واملحقق مرص. إىل رجع أن بعد والتعمق التأثر بهذا احتفظ ثم أوروبا
التعليم إىل ينظروا لم املرصية املدارس يف تعلموا أو األوروبية الجامعات يف تخرجوا الذين

مشقة. يحملهم وال جهًدا يكلفهم ال رفيًقا أخذًا أخذوه وإنما والجد، التعمق نظرة
أقاموا الذين وبني منها وعادوا أوروبا إىل ذهبوا الذين بني أن كله هذا إىل أضف ثم
بهذه مشوًها ناقًصا إملاًما بل يسريًا إملاًما ألمَّ من االتصال بعض بأوروبا مرصواتصلوا يف
من واملتطرفني الديمقراطيني املايضبني القرن أواخر منذ أوروبا يف قامت التي الخصومة

واليونانية. الالتينية تعليم حول أخرى جهٍة من واملحافظني املعتدلني وبني جهة،
أو ليبون جوستاف وألفها — هللا رحمه — زغلول فتحي لهم ترجمها كتبًا قرءوا
واألجنبية، العربية واملجالت الصحف يف ومقتطفات فصوًال وقرءوا موالن، دي أدمون
يف املمتازين الرجال من وفالنًا فالنًا أن واملقتطفات الفصول وهذه الكتب تلك يف وقرءوا
املدارس يف تعليمهما ويقاومون والالتينية اليونانية يمقتون األوروبيني بني والعلم السياسة
ففهموا أخرى؛ ناحيٍة من التجريبية والعلوم ناحية من الحية اللغات عليهما ويؤثرون
القديمة، األشياء هذه بغض يقتيض التجديد أن نفوسهم يف واستقر وجهه، غري عىل ذلك
الحية واللغات الطبيعة، عىل والسيطرة االخرتاع من يمكن الذي التجريبي العلم وإيثار
الخصومة هذه يتعمقوا أن لهم يخطر ولم الحياة، مرافق تدبري ويف التجارة يف تنفع التي
يكن لم الخصومة هذه موضوع أن لعرفوا فعلوا قد ولو وغايتها، موضوعها يتبينوا أن وال
عىل اللغتني هاتني فرض رضورة كان وإنما والحضارة، للثقافة اللغتني هاتني رضورة
اختالف عىل العايل بالتعليم ويتصلون الثانوية املدارس إىل يختلفون الذين التالميذ جميع
األغنياء طبقات كلها؛ الطبقات فيه وطمعت التعليم انترش أن بعد سيما وال وألوانه، فروعه

الناس. وأوساط والفقراء
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جميًعا الناس يُهيَّأ أن أيجب املسألة: هذه األمر حقيقة يف الخصومة موضوع كان
أن يجب أم العامة، لألمور ومدبرين للرأي قادة جميًعا ليصبحوا والتخصص للعلم
لهم تيرس التي العاملة للحياة أكثرهم يُهيَّأ وأن والتخصص، العلم لحياة بعضهم يتهيأ
واليونانية؛ الالتينية من بد فال األوىل تكن فإن القوت؟ وكسب الرزق طلب يف االضطراب
إىل محتاجة الناس فكثرة الثانية تكن وإن والتخصص، العلم أسس من أساس ألنهما
واليونانية الالتينية عن يعرض الذي الحديث العام التعليم وإىل جهة، من الفني التعليم
عىل مفروضتني واليونانية الالتينية تظل أن برشط التجريبية والعلوم الحية اللغات إىل
النحو هذا عىل املسألة وضع أن ا جدٍّ وواضح فيه، والتخصص الخالص العلم يريد من كل
واليونانية تُفرضالالتينية أن والجهد الوقت وإضاعة الخطأ من وأن عليه، غبار ال صحيح
إىل يحتاجوا لن هؤالء كثرة فإن الجامعة؛ وإىل العامة املدارس إىل يختلف من كل عىل
من يشءٍ عند يقفوا لم أصحابنا ولكن اليومية، الحياة مرافق يف يعملون اللغتنيحني هاتني
واليونانية الالتينية أن إىل واطمأنوا ظاهرها عىل األمور أخذوا وإنما فيه، يفكروا ولم هذا

إياه. لتحميلهم وال به الشباب إلرهاق معنى ال ثقيل عبء
بالفعل منه يتخلصون وهم منه يتخلصوا أن يريدون أنفسهم األوروبيون كان وإذا
نحن بالنا فما االتصال، أشد وحضارتهم ولغاتهم بحياتهم تتصالن اللغتني هاتني أن مع

إليه؟! أبناءنا ونضطر به أنفسنا نثقل
إدارة مجلس إىل طلبت حني قوبلت اللهجة هذه من أشد لهجٍة ويف الحديث بهذا
ولكني اآلداب، كلية يف الدراسة مواد إىل اللغتني هاتني إضافة القديمة املرصية الجامعة
من لتسرتيح أردت ما إىل القديمة الجامعة أجابتني حتى اإللحاح يف ومضيت ألححت
ولم أجابتني فقد ذلك ومع إليه، واطمأنت به اقتنعت رأيًا لتحقق ال عليها، إلحاحي
من جزء أنهما عىل ال الجامعية الدراسة هامش عىل اللغتني هاتني تعليم فقررت تجبني؛

املنهاج.
التزيد طلبت كلما أُقابَل أزال وما الحكومية املرصية الجامعة يف قوبلت الحديث وبهذا

اآلداب. كلية يف اللغتني بهاتني العناية من
يقتنع وال احتماًال يحتمل اآلداب كلية يف القديمة الدراسات فرع أن املحقق ومن
قد األوقات من وقتًا أن والطريف املرصيني، الجامعيني من قلة إال وفائدته برضورته
اللغتني هاتني مقاومة يؤيدون اإلنجليز من األساتذة بعض فيه كان اآلداب كلية مىضعىل
الذي كوبلند األستاذ هو ليفربول أساتذة من أستاذ ذلك يف غلوٍّا أشدهم وكان عنيًفا، تأييًدا

الالتينية. عىل كلها العلمية حياته تقوم والذي الوسطى القرون تاريخ يف تخصص
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الكلية، مجلس جلسات من جلسة أثناء يف ذلك يف يوم ذات حاورته أني وأذكر
اللغة فيها تُهَمل إنجليزية جامعة أتعرف سألته: ترجح كفته وكادت الحوار اشتد فلما
جامعاتكم؟ من بدًعا املرصية الجامعة تكون أن تريد بالك فما قلت: ال. قال: الالتينية؟
ل لتحوُّ كافيًا الرصيح هذا جوابه وكان كإنجلرتا. تكون أن بعد تبلغ لم مرص ألن قال:

إيلَّ. وانضمامها عنه الكثرة
وجالء وضوٍح وإخالصويف رصاحٍة يف عنه نجيب وأن نلقيه أن يجب الذي والسؤال
البيئات من أمثالها تشبه الخالص للعلم بيئة مرص يف ننشئ أن أنريد السؤال: هذا هو
الثانية كانت فإن نريد؟ ال أم املتوسطة أو الراقية األوروبية البالد من بلد أي يف العلمية
يف مرص وليست التينية، إىل وال يونانية إىل حاجٍة يف مرص وليست القضية، خرست فقد
تسري وأن االحتالل، أيام عهدها إىل تعود أن حسبها بل كلياتها، وإىل الجامعة إىل حاجٍة
املوظفني. من إليهم تحتاج من لتخريج العالية املدارس ببعض وتكتفي املستعمرات سرية
الجامعة يف ال اللغتني بهاتني العناية من بد وال القضية، ربحت فقد األوىل كانت وإن

أيًضا. العامة املدارس يف بل وحدها
وجالء وضوح ويف وإخالص رصاحة يف السؤال هذا عىل أجابت قد مرص أن ويظهر
القديمة؛ املرصية جامعتها — منه ُكرٍه وعىل االحتالل برغم — أنشأت حني عاًما ثالثني منذ
فرضته الذي اآليل التعليم ذلك عن املرصيني بالشباب لرتتفع الجامعة تلك أنشأت إنما فهي
األقل عىل بعضهم يهيئ أو يهيئهم مستقل حر تعليٍم إىل بهم ولرتقى الظروف، عليهم
وإال إليها، تؤدي التي الوسيلة أراد فقد الغاية أراد ومن مستقلني، أحراًرا علماء ليكونوا

جميًعا. الناس يقول وكما ومرة، مرة ألف قلنا كما هازًال عابثًا كان
ن تكوِّ أن تريد أنها تقرر حني تهزل أن وال تعبث أن تريد ال مرص أن والظاهر
لهم، ويثبتون األخرى األمم يف أمثالهم يشبهون مستقلني، أحراًرا علماء شبابها من
تستطيع وال بدونه الحضارة تقوم ال الذي املستقل الحر العلمي اإلنتاج يف ويشاركونهم

أساًسا. لها اتخذته إذا إال تنمو أن وال تثبت أن
أن نفسها عىل وفرضت العلمي، االستقالل طريق لنفسها مرص رسمت فقد وإذَْن
واالقتصاد. السياسة ميدان يف تجاريها كما العلم ميدان يف الحية األمم من غريها تجاري
تسلك كيف الراقية الحية األمم إىل تنظر أن مرصإال فليسعىل ا حقٍّ هذا كل كان وإذا
تسلكها التي الطريق هذه نفس تسلك ثم املستقلني، األحرار العلماء تكوين إىل طريقها
هي كما ظلت تفعله لم وإن تريد، ما إىل ق تُوفَّ أن خليقة كانت ذلك فعلت فإن األمم؛ هذه

العلم. يف االستقالل بأوهام نفسها خدعت وإن أوروبا عىل عياًال
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أننا لهم زعمت إن بك ويهزءُون منك، يضحكون جميًعا املثقفني أن والغريب
إىل نحتاج أن دون التجريبية العلوم من وغريهما والكيمياء الطبيعة ندرس أن نستطيع
يعلمونها وحني العلوم هذه يدرسون حني األوروبيون عليها يعتمد التي واألدوات املعامل
العلوم درس بدونها يستقيم ال أساسية وسائل واألدوات املعامل هذه يرون ألنهم للشباب؛

التجريبية.
تحتاج ولكنها واألدوات املعامل إىل تحتاج ال أخرى علوًما هناك أن لهم زعمت فإذا
العلوم إىل بالقياس واألدوات املعامل من خطًرا إليها بالقياس أقل ليست وسائل إىل

إليه. تدعوهم ما إىل يجيبوك أن عن فضًال عنك يفهموا ولم لك يسمعوا لم التجريبية؛
ال التجريبية العلوم بأن اإليمان يف يرتددون ال املثقفني هؤالء أن ذلك من وأغرب
فإذا الرياضة، من معقولة بحظوٍظ أخذوا إذا إال ويعلمونها يدرسونها للذين تستقيم
منها تقع وسائل إليها اتخذوا إذا إال ألصحابها تستقيم ال األدبية العلوم أن لهم زعمت
يجيبوك أن عن فضًال عنك يفهموا ولم لك يسمعوا لم التجريبية العلوم من الرياضة موقع

إليه. تدعوهم ما إىل
يُعلِّموا أن يف يرتددون ال املثقفني هؤالء أن ُظرًفا منه وأكثر غرابة هذا من وأشد
بل األدبية، العلوم يف يتخصصوا أن يريدون للذين التجريبية والعلوم الرياضة مبادئ
لهم زعمت فإذا حرًجا، فيه يجدون وال بأًسا بذلك يرون ال نفسها، العربية اللغة يف
تلَق لم والكيمياء والطبيعة الرياضة مبادئ من األدبية بالعلوم أمسَّ وسائل هناك أن
مؤمنون فنحن وجهه غري عىل هذا كالمنا يُحمل أن نحب وال وازوراًرا، إعراًضا إال منهم
الثقافة أصول من أصل ألنها مثقٍف؛ لكل الزمة التجريبية والعلوم الرياضة مبادئ بأن
مساًسا بها أشد هي األدبية العلوم إىل وسائل هناك بأن أيًضا مؤمنون ولكنا الحديثة،
االزورار هذا ومصدر والكيمياء، والطبيعة الرياضة مبادئ من لها وألزم صلة بها وأقوى
تجده الذي واإلقبال واليونانية الالتينية لهم تذكر حني املرصيني املثقفني من تجده الذي
وال أكثر ال العادة هي واألدوات واملعامل التجريبية والعلوم الرياضة لهم تذكر حني منهم
وهم الحديثة، الثقافة أصول من التجريبية والعلوم الرياضة أن عىل نشئُوا قد فهم أقل؛
فآمنوا التجريبية، والعلوم الرياضة لدرس منها بد ال واألدوات املعامل أن عىل نشئُوا قد
يسمعوا ولم اليونانية وال الالتينية يتعلموا لم ولكنهم الشك، له يعرض ال إيمانًا بذلك
غري من الحديثة عيشتها مرصتعيش رأوا وقد العامة، املدارس إىل اختالفهم أثناء يف بهما
ال تزيُّد اللغتني هاتني تعليم بأن االقتناع من إليه انتهوا فيما يرتددوا فلم اللغتني، هاتني
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وأن ونصدقها، نصدقهم وملرصأن لهم علينا فالحق ذلك ومع فيه، خري ال ولغو إليه حاجة
يمتحنوها أن يستطيعون التي الواقعة الحقيقة بهذه ننبئهم وأن لها، وننصح لهم ننصح
يستقيم ال الصحيح العايل التعليم أن وهي شاءوا؛ وكيف شاءوا متى صحتها ويتبينوا
التي الوسائل من أنهما عىل واليونانية الالتينية عىل اعتمد إذا إال الراقية البالد من بلٍد يف
راٍق بلٍد يف االسم بهذا خليقة جامعة نعرف ال وإنا عنها، االستغناء وال إهمالها يمكن ال
رشط أنهما عىل كلتيهما أو إحداهما واليونانية الالتينية تشرتط ال الوصف بهذا خليٍق

خاص. بنوٍع والفقهية األدبية وللدراسات الدراسات، لبعض أسايس
لنا فليس األمم من غرينا سبيل العلمي الرقي إىل نسلك أن من بد لنا يكن لم فإذا
أنفسهم يهيئون الذين املرصيني الشباب لبعض القديمتني اللغتني هاتني نُعلِّم أن من بد
عن عجز فقد اللغتني هاتني ذات يف العام التعليم قرصَّ وإذا العايل، التعليم فروع لبعض

إليه. ُطِلب الذي والغرض أجلها من أُنشئ التي الغاية يحقق ولم مهمته أداء
إنهما كال، فنقول: يكفي، وهذا اآلداب كلية يف تُدرسان اللغتني هاتني إن يقال قد
الحية فاللغات الكفاية؛ عن البعد كل بعيد هو بل يكفي، ال وهذا اآلداب كلية يف تدرسان
إن أحد يَُقل ولم اآلداب، كلية يف تُدرس العربية واللغة اآلداب كلية يف تُدرس األوروبية
العايل. التعليم يف لدرسها الطالب وإعداد اللغات هذه درس من العام التعليم يعفي هذا
الكلية هذه يف درسهما إن أحد يَُقل ولم اآلداب كلية يف يدرسان والجغرافيا والتاريخ
التي البديهية لهذه نفطن أن من بد وال العام، التعليم يف لهما الطالب إعداد من يعفي
إىل يختلفون حني الطالب فيها يتخصص التي العلوم أن وهي عادة، عندها نقف ال
الجامعة يف استئناًفا درسه يستأنف ما أحدهما قسمني: تنقسم العايل والتعليم الجامعة
وكثري كالحقوق، العامة املدارس يف سهًال مبسًطا درسه يسبق أن دون العليا واملدارس
املدارس يف ومقدماته أولياته تدرس ما ومنها الطب، كلية يف تدرس التي العلوم من
العليا واملعاهد الجامعة إىل يختلفون حني درسه يف املتخصصون الطالب يرتقى ثم العامة
درسهما عن يغني ال الجامعة يف واليونانية الالتينية فدرس واللغات؛ والجغرافيا كالتاريخ
همها من وال شأنها ليسمن الجامعة أن ذلك استلزاًما؛ يستلزمه هو بل العامة املدارس يف
يعرفه آخر يشء وهمها شأنها وإنما اللغات، هذه ومبادئ العلوم هذه أوليات تُعلِّم أن
فيه. واإلنتاج التعمق من وتمكينهم العلم يف الطالب تخصيص وهو املعرفة؛ حق املثقفون
ال ضئيل واليونانية الالتينية من الطالب تعلمه الذي املقدار أن يف الجامعة تشك وما
الثانوي التعليم به ينهض لم بما تنهض أن إىل مضطرة ولكنها شيئًا، عنهم يغني يكاد
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العام التعليم تطالب أن إىل نفسه الوقت يف ومضطرة العلمية الوطنية للمنفعة تحقيًقا
الصحيح. الجامعي للدرس الطالب ويهيئ بواجبه ينهض بأن

يف أن أوًال: هي؛ إليها االنتهاء من بد ال التي العملية النتيجة كله، لهذا والنتيجة
الليسانس هي الدراسات؛ لهذه ودرجات والالتينية اليونانية للدراسات فرًعا اآلداب كلية
يف الطالب إعداد من بد فال الدراسات، هذه يعلمون وأساتذة والدكتوراه واملاجستري
األدبية الدراسات فروع من فرٍع أي يف التخصص أن وثانيًا: الفرع. لهذا العامة املدارس
واليونانية دائًما الالتينية بمعرفة له الطالب استعد إذا إال إليه سبيل ال التخصصالصحيح
هناك أن وثالثًا: التخصص. لهذا العامة املدارس يف الطالب يهيأ أن من بد فال أحيانًا،
وتريد ونريد الحديثة، نهضتنا بدأت منذ األجانب عليها يقوم أساسية مرصية مرافق

األيام. من يوٍم يف املرافق هذه عىل للقيام شبابنا نهيئ أن واستقاللنا كرامتنا
املرصيون ينهض أن من بد وال اآلن، إىل األجانب عليها يقوم املرصية اآلثار فمصلحة
يحسنون الذين املرصيون ُوجد إذا إال ذلك إىل سبيل وال األيام، من يوٍم يف بأعبائها وحدهم
أن املؤلم ملن وإنه اآلثار، علوم يف تخصصهم يبدءوا أن قبل القديمتني اللغتني هاتني
يدرسونه ما مع والالتينية اليونانية تعلم إىل اآلثار معهد يف املرصيني الطالب نضطر
واآلثار فروعه اختالف عىل املرصي والتاريخ القبطية واللغة القديمة املرصية اللغة من
ولم اآلن، إىل األجانب بكتابته نهض قد نفسه مرص وتاريخ فنونها، اختالف عىل املرصية
القديم تاريخها فأما الحديث، تاريخها يف إال منتجة خصبة مشاركة املرصيون يشارك
فيه املرصيون زال فما اإلسالمية العصور يف وتاريخها والرومان اليونان أيام وتاريخها
يف ابتدءُوه إنما الوطني تاريخنا من األقسام هذه درس منهم ابتدءُوا والذين مبتدئني،

واليونانية. الالتينية تعلموا أن وبعد اآلداب كلية
يدعوا أن يجب املرصية والقومية املرصي التاريخ إحياء إىل يدعون فالذين وإذَْن
اتخاذ إىل نفسه الوقت يف يدعوا وأن وفهم، بصريٍة عن إليه يدعوا وأن جادين، هذا إىل
املحرج ملن وإنه اللغتني، هاتني إتقان تحقيقه إىل الوسائل أهم ومن تحقيقه، إىل الوسائل
واليونان مرص بني العالقة أن يف ونبدأه القول نعيد وأن األوليات تقرير إىل نضطر أن
قد مرص أن ومن أنشئوا، وما كتبوا فيما العالقة هذه صوروا قد اليونان وأن ا جدٍّ قديمة
نستطيع ال قرون عرشة النظم من عنهما نشأ وما والروماني اليوناني للسلطان خضعت
قد مرص أن ومن والتينية، يونانية تاريخها ومصادر الوطني، تاريخنا من نلغيها أن
أخرى، جهٍة من الغربية وبأوروبا جهٍة من بالبيزنطيني اإلسالمية عصورها يف اتصلت

والتينية. يونانية االتصال لهذا التاريخ ومصادر

180



والالتينية اليونانية

ويراجعوا ويفكروا يرووا أن يجب عندنا والالتينية اليونانية تعليم يف يمانعون فالذين
وأال تاريخهم يجهلوا بأن املرصيني، عىل القضاء هو إنما املقاومة هذه معنى ألن أنفسهم؛

األجانب. طريق من إال يعرفوه
الخزي هذا إىل يطمنئ من املرصية والقومية املرصية الوطنية دعاة بني أن أظن وما

املبني.
وتقويمه العقل تكوين يف اللغتني هاتني أثر عن أتحدث ولن أتحدث ولم هذا كل
ألن عني؛ يُفَهم لم إليه ذهبت إن الحديث هذا فإن املستقيم؛ للتفكري وإعداده وتثقيفه
والذين واملمارسة، املعرفة آثار وابتالء وممارستهما اللغتني هاتني معرفة يقتيض فهمه
أصابع عىل أو الواحدة اليد أصابع عىل إحصاؤهم يمكن مرص يف اللغتني هاتني يعرفون

اليدين.
الحديث العرص هذا يف األوروبية األمم من غريها خضع كما فرنسا خضعت وقد
والذي فرنسا يف املقرر النظام ولكن وأعدائهما، اللغتني هاتني أصدقاء بني للخصومة
نفسه يهيئ أن أراد من أن هو اللغتني، لهاتني واألعداء األصدقاء من أحد فيه يفرط ال
الالتينية إتقان من له بد فال الجامعات ويف العامة املدارس يف التعليم بأعباء للنهوض
الالتينية مع اليونانية إتقان من بد وال فيها، يتخصص أن يريد التي املادة تكن مهما

املواد. بعض إىل بالقياس
أو العامة، املدارس يف معلم غد بعد وال غًدا فيها يكون ولن اليوم فرنسا يف وليس
عىل واملرشفون أيًضا، اليونانية يحسن منهم وكثري الالتينية يحسن ال الجامعة يف أستاذ
امليل أشد يميلون اللغتني هاتني حاربوا الذين الديمقراطيني من وهم اآلن فرنسا يف التعليم
اختالفها. عىل األدبية الدراسات يف التعليم إجازة يريد من كل عىل اليونانية فرض إىل

أكثر شهدت قد بل فرنسا، يف عنه وإيطاليا وأملانيا إنجلرتا يف يختلف األمر أظن وما
ناظر شهدت املايض، الصيف أثناء يف باريس يف ُعقد الذي التعليم مؤتمر يف هذا من
كلتاهما أو إحداهما واليونانية الالتينية تُفرض أن إىل يدعو زوريخ يف الهندسة مدرسة
يف حرة وهي مرصواضحة، أمام فالطريق الهندسة، يف يتخصصوا أن يريدون الذين عىل
عليه هي ما لنفسها رضيت إن تتجنبها أن ويف العلمي، االستقالل أرادت إن تسلكها أن

األوروبيني. أمام واالستخذاء الهوان من اآلن
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املدارس يف اللغتني هاتني تعليم إىل السبيل كيف — تسألني أن حقك ومن — وتسألني
صحيح، وهذا التالميذ؟ عىل الرتفيه يف ونلح والربامج املناهج ثقل من نشكو ونحن العامة
أن أريد وإنما التالميذ، عىل أشق أن أريد وال ثقل، إىل ثقًال املناهج أزيد أن أريد ال ولكني

عليهم. وأرفه بهم أرفق
أن أريد وإنما كافة، التالميذ عىل واليونانية الالتينية أفرض أن أريد ال بأني ذلك
من يل يتاح بما اختيارهما عىل التالميذ بعض أشجع وأن غري، ليس أرادهما ملن أبيحهما
الحيتني اللغتني إحدى من يختارهما الذي أعفي أن نفسه الوقت يف وأريد التشجيع، ألوان

العامة. املدارس إىل اختالفه أثناء يف
املرونة من شيئًا أمنحه وأن أوله، من الثانوي التعليم ع أنوِّ أن أريد أني ذلك ومعنى
التلميذ بدأ فإذا واالختيار؛ الحرية من شيئًا وأَُرسهم التالميذ وأمنح واليرس، والسهولة
عىل يعتمد الذي التعليم أحدهما: التعليم، من أنواع ثالثة بني ه أُخريِّ فأنا الثانوية دراسته
التعليم والثاني: علميٍّا. أو رياضيٍّا اتجاًها العامة الثقافة بعد يتجه والذي الحية اللغات
عىل األدبية الدراسات إىل العامة الثقافة بعد ويتجه واليونانية الالتينية عىل يعتمد الذي
إىل العامة الثقافة بعد ويتجه العربية اللغة عىل يعتمد الذي التعليم والثالث: اختالفها.
الصائحني الكلماتصياح هذه إمالئي أثناء يف أسمع وأنا الخالصة. العربية األدبية الدراسة
أقول، بما مقتنع ذلك مع ولكني سخط، من سيثور بما وأشعر الهائجني، هياج وأحس
وال بالسخط، وال بالرضا حافل غري الدعوة، هذه يف ُملحٌّ إليه، أدعو ما بصواب مؤمن

للمرصيني. الثقافية املنفعة يحقق أنه أعتقد بما إال معنيٍّ
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أعرضه الذي اليسري السهل النظام هذا عىل سيعتمد إليه أدعو الذي التنويع هذا
من وقٍت يف إليه ستنتهي ولكنها الظن، أكرب يف املعارف وزارة ستنكره والذي اآلن عليك
ظروف إليه تضطرها أن وبعد واملال، والوقت الجهد من كثريًا تُضيِّع أن بعد األوقات

اضطراًرا. املرصية الحياة
التالميذ عىل فرض أحدهما قسمني: العامة املدارس يف تدرس التي املواد أقسم أنا
والجغرافيا التاريخ القسم: هذا من مستنري، مثقف لكل العامة الثقافة قوام ألنه جميًعا؛
ما واآلخر الحياة. وعلم والكيمياء كالطبيعة التجريبية والعلوم والرياضة الوطنية واللغة
نفسه يهيئ أن أراد من فكل وآدابها، األجنبية اللغات وهو التالميذ فيه يختلف أن يجوز
فرضت الخاصة املدارس يف الفنية للدراسات أو الرياضية للدراسات العامة الثقافة بعد
واألملانية والفرنسية اإلنجليزية بني يختارهما حيتني لغتني املشرتك املقدار هذا مع عليه
العربية اللغة يف للتخصص العامة الثقافة بعد نفسه يهيئ أن أراد من وكل واإليطالية،
أوروبية لغة وإتقان اإلسالمية والثقافة العربية اللغة درس يف التعمق عليه فرضت وآدابها
أن أراد من وكل والفارسية، العربية الرشقيتني اللغتني هاتني إحدى بني ته وخريَّ حية،
والفلسفة والجغرافيا كالتاريخ املختلفة األدبية للدراسات العامة الثقافة بعد نفسه يهيئ
ته وخريَّ حية، أجنبية ولغة الالتينية اللغة عليه فرضت اللغات إلحدى الخالصة واآلداب
التعليم يتنوع أن أوًال: النظام هذا من وينشأ أخرى. أوروبية ولغة اليونانية اللغة بني
صيغة وصيغوا واحد قالٍب يف ُصبُّوا قد بعًضا بعضهم يشبه شبابًا لنا يُخرج وأال العام
وقد تريد، من كل بينهم الجامعة تجد شبابًا العام التعليم لنا يخرج أن ثانيًا: واحدة،
يحسنون طالبًا والزراعة والهندسة والطب العلوم كلية بينهم تجد حسنًا، إعداًدا لها أُِعدوا
والتجارة واآلداب الحقوق كلية وتجد أجنبيتني، لغتني معها ويحسنون الوطنية لغتهم
لغتني يحسن فهو واالقتصادية التجارية العملية للحياة يتهيأ من منهم مختلفني: طالبًا
يف التعمق يريد من ومنهم صالحة، ثقافية تهيئة ُهيِّئ وقد الوطنية لغته إىل أجنبيتني
والحديثة، القديمة اللغات من تعلم بما حسنًا إعداًدا لهذا أُِعد وقد الفقهية أو األدبية العلوم
بما حسنًا إعداًدا لذلك أُِعد وقد وآدابها العربية اللغة درس يف التعمق يريد من ومنهم
الفارسية ومن اللغة، فقه التخصصيف أراد إن العربية من تعلم وما أوروبية لغة من تعلم
من ُمكِّنوا قد شبابًا العام التعليم لنا يخرج أن ثالثًا: اللغة. آداب يف التخصص أراد إن
أن وال الوسائل هذه تعلمهم أن إىل الكليات تحتاج فال حسنًا تمكينًا العايل التعليم وسائل
إال تعليمها من تُعنَى أن يجب ال التي اللغات هذه لتعليم واملال الجهود من تنفق ما تنفق

وآدابها. فقهها يف التخصص بناحية
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السقيم جموده من يخرجه العام للتعليم خطري تجديد النظام هذا عن ينشأ وأخريًا
لغتني الثانوي التعليم يف يُدخل أنه وحسبك والحياة، والقوة النشاط فيه ويشيع العقيم،
الفارسية لغتنيرشقيتنيهما: فيه ويُدخل واليونانية، الالتينية فيه حيتنيجديدتنيويُدخل

الجامعي. للتعليم الطالب يعد أن عىل ا حقٍّ قادًرا ويجعله والعربية،
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إحداهما فأما ناحيتني، من شديًدا اعرتاًضا سيثري أقرتحه الذي النظام هذا أن أعلم وأنا
أن إىل حاجة يف أني أرى وما والالتينية، اليونانية تعليم وهي أظن فيما منها فرغت فقد

فيها. الكالم أعيد
باللغة تتصل التي هذه وهي عندها والوقوف إليها الوصول أتعجل فإني الثانية وأما
وهو الغريب البدع هذا تستتبع والتي فيها، للتخصص الطالب من فريق وإعداد العربية
— املشكلة هذه حل إىل ولنسلك العام. التعليم مناهج يف الرشقية اللغات بعض إدخال
الذي الغرض فنتبني نسلكها، أن تعودنا التي طريقنا — وتعليمها العربية اللغة مشكلة
ونتبني خاص، بوجٍه املعلمني إعداد ومن عام، بوجٍه العربية اللغة تعليم من إليه نقصد
األمر آخر بنا سينتهي هذا فإن جميًعا؛ األمرين هذين يف نتجهه أن ينبغي الذي االتجاه
إليه منتهون نحن الذي النظام أنه إىل بل فيه، غرابة ال معقول نقرتحه الذي النظام أن إىل
ستضطرنا نفسها الحياة ظروف ألن نرده؛ لم أم ذلك أردنا سواء بعيد، أو قريب وقٍت يف

اضطراًرا. إليه
اللغة نعلِّم ملاذا السؤال: هذا هو عليه الجواب ونحاول نلقيه أن يجب سؤال وأول
هذا عىل نجيب أن نستطيع أننا أظن وما املدارس؟ من غريها ويف العامة املدارس يف العربية
ونعلمها؛ نتعلمها فنحن الوطنية، لغتنا هي العربية اللغة أن وهو واحد بجواب إال السؤال
عنا وتتلقى آبائنا تراث إلينا تنقل ألنها القومية ولشخصيتنا لوطنيتنا مقوم جزء ألنها
يوم كل يف نصطنعها التي الطبيعية األداة ألنها ثم املقبلة، األجيال إىل ستنقله الذي الرتاث
العاجلة حاجاتنا تحقيق عىل بعًضا بعضنا وليعاون بعًضا، بعضنا ليفهم لحظة كل يف بل
واالجتماعية الفردية مهمتنا تحقيق وعىل والعامة، الخاصة منافعنا تحقيق وعىل واآلجلة،
بعًضا بعضنا ليفهم األداة هذه نصطنع ونحن الحياة، يف مهمة لنا كانت إن الحياة يف
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وعواطفنا املختلفة وبحاجاتنا بوجودنا نشعر إنما فنحن أيًضا، أنفسنا ولنفهم قلنا كما
ونحن بالتفكري، إال أنفسنا نفهم ال أننا ذلك ومعنى نفكر، حني املتناقضة وميولنا املتباينة
األلفاظ هذه يف مصورة إال أنفسنا عىل األشياء نعرض أن نستطيع وال الهواء يف نفكر ال
بما ألنفسنا منها ونحتفظ نريد، ما للناس منها ونُظِهر رءوسنا يف ونديرها نقدرها، التي

نريد.
للتعامل أداة ليست إنها قلنا إن نغلو ال إذَْن ونحن اللغة، بهذه نفكر إذَْن فنحن
إىل بالقياس والشعور والحس للتفكري أداة هي وإنما فحسب، االجتماعيني والتعاون
ونُعلِّمها العربية اللغة نتعلم فنحن ا حقٍّ هذا كان وإذا أيًضا. أفراد هم حيث من األفراد
مهما منافعنا إىل أساسية ووسيلة واالجتماعية، الفردية حياتنا رضورات من رضورة ألنها
العربية اللغة نتعلم ال فنحن وإذَْن وتعقيًدا، وسهولة وعًرسا، ويًرسا وبعًدا قربًا تختلف
وأشمل ذلك من أوسع ألنها ونعلمها نتعلمها وإنما فحسب، الدين لغة ألنها نعلمها وال
واملستعربني، العرب من القدماء لغة ألنها ونعلمها العربية اللغة نتعلم ال ونحن وأعم،
تظل أن نريد ألننا أو أيًضا، املقبلة األجيال لغة وألنها لغتنا ألنها ونعلمها نتعلمها وإنما

األجيال. لهذه لغة
به احتفاًظا وال لدينها إيثاًرا منا أقل وليست يقولون، كما متدينة أمم األرض ويف
املألوفة الطبيعية لغتها لها تكون أن جهد وال مشقة غري يف تقبل ولكنها عليه، حرًصا وال
الخاصة الدينية لغتها نفسه الوقت يف ولها أغراضها، لتأدية وتصطنعها بها تفكر التي
الدينية اللغة هي مثًال فالالتينية صالتها؛ فيها وتؤدي املقدسة كتبها فيها تقرأ التي
الدينية اللغة هي والقبطية آخر، لفريق الدينية اللغة هي واليونانية النصارى، من لفريق
نرصانية الناس من األجيال وهذه رابع، لفريٍق الدينية اللغة هي والرسيانية ثالث، لفريٍق
العادية حياتها يف تتكلم أنها ذلك من يمنعها ال باإلسالم، نحن نؤمن كما بدياناتها تؤمن
العربية تتكلم ال أمم أنفسهم املسلمني وبني املقدسة، اللغات هذه غري أخرى لغات والعقلية
املحقق ومن العربية، اللغة هي الدينية ولغتها والتفاهم، للفهم أداة تتخذها وال تفهمها وال

عليه. وحرًصا عنه وذياًدا له، وإكباًرا باإلسالم إيمانًا منا أقل ليست أنها
ثم فحسب الدين لغة ألنها ونعلمها العربية اللغة نتعلم أننا لنا يزعمون فالذين
وليس الناس، يخدعون إنما والعملية العلمية النتائج من يرتبون ما ذلك عىل يرتبون

الخداع. عىل األمم حياة تقوم أن ينبغي
يجب ولكنه اللغة، هذه يتكلمون للذين خري وهذا حق، هذا الدين، لغة العربية اللغة
للحرية تقييد كل من بريئًا حرج، كل من بريئًا يشء، كل من بريئًا خالًصا خريًا يكون أن

188



الرشقية واللغات العربية اللغة تعليم

هذا من بريء نفسه الدين ألن فيه؛ يورط أو الجمود إىل يدعو ما كل من بريئًا املعقولة،
كله.

ملًكا ليست العربية اللغة فإن — فيه شك ال حق وهو — ا حقٍّ كله هذا كان وإذا
وحدهم ويترصفون دونها، من وحدهم ويقومون عليها، وحدهم يؤمنون الدين لرجال
الناس هؤالء من فرد وكل واألجيال، األمم من جميًعا يتكلمونها للذين ملك ولكنها فيها،
هذا له تبيح التي الرشوط استوىف متى املالك ترصف اللغة هذه يف يترصف أن يف حر
الرشيف األزهر عىل وقف العربية اللغة تعليم أن يُظنَّ أن السخف فمن وإذَْن الترصف،
طوال أسباب واألزهريني األزهر وبني بينها تتصل التي واملعاهد املدارس وعىل واألزهريني،
اللغة يتكلمون الذين عىل نفسه يفرض أن يستطيع ال األزهر ألن أسخف هذا قصار، أو
قد األزهر غري أخرى بيئات ألن سخف وهذا املسلم، وغري املسلم وفيهم جميًعا العربية
وهذا إسالمي، غري وبعضها إسالمي البيئات هذه وبعض وعلَّمتها، العربية اللغة تعلمت
ثمرها وآتت نضجها، وتم ونضجت نشأتها، وتمت نشأت قد العربية اللغة علوم ألن سخف
علوم وضعوا الذين كان وما منشئه. فيه يفكر أن وقبل األزهر يوجد أن قبل شهيٍّا حلًوا
الكسائي كان وما واملربد، واألخفش وسيبويه الخليل كان وما أزهريني، العربية اللغة
قرٍب من أزهريني والجوهري؛ األزهري كان وما وقدامة، الجاحظ كان وما وثعلب، والفراء
اللغة علوم األزهر فيها يدرس التي الكتب هذه وضعوا الذين كان ما بل بُعٍد، من وال

بُعٍد. من وال قرٍب من أزهريني كثرتهم يف العربية
اللغة عىل أمينًا يكون أن يجب الذي هو أو األمني هو وحده األزهر أن يزعمون فالذين
عىل ذلك يف يعتمدون ال القول، من سخًفا ويقولون الرأي، من سخًفا يرون إنما العربية
كثرة وألن فريق، دون الناس من فريٍق عىل العربية اللغة يقرصحماية ال الدين ألن الدين؛
يعتمدون وال الدين، رجال من يكونوا لم وأنضجوها العربية اللغة علوم وضعوا الذين
تطرأ ولم وأثمرت أزهرت أن بعد العربية اللغة علوم عىل طرأ األزهر ألن التاريخ؛ عىل
يُِضف ولم ها يُنمِّ لم ولكنه العلوم هذه حفظ األزهر وألن األزهر، عىل العربية اللغة علوم
يف يشارك أن يف الحق وله العلوم، هذه من حفظ ما عىل الشكر فله خطر، ذا شيئًا إليها
غريه دون بها واالستئثار احتكارها من يمكن لن ولكنه إليها، واإلضافة وتنميتها حفظها

والبيئات. املعاهد من
الدين لغة ال أصحابها إىل بالقياس كلها الحياة لغة العربية اللغة دامت فما وإذَْن
واألفراد الدولة إىل ترد أن ويجب جميًعا، الحياة مرافق شأن شأنها يكون أن فيجب وحده
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تمس وللتي العامة للمرافق يمنحوه أن يجب ما العناية من يمنحوها أن يف التامة الحرية
خاص. بوجٍه العقلية حياتنا منها

التعليم، لهذا واإلعداد العربية اللغة تعليم هي تتوىل أن بأس الدولة عىل فليس وإذَْن
والعملية العقلية الحياة لحاجات مالئًما وتجعله التعليم هذا تجدد أن جناح عليها وليس

الحديث. العرص يف
األدلة إلقامة وال لتقريرها معنى ال يسرية أولية أشياء هنا نقول أننا الواضح ومن
األمور عىل للمرشفني بعُد تتضح لم األولية اليسرية الحقائق هذه أن الغريب ولكن عليها،
مواجهتها عىل الشجاعة يجدون ال ولكنهم وقلوبهم عقولهم يف اتضحت قد هي أو مرص، يف
العربية، اللغة تعليم ذكر كلما األزهر من يخافون فهم وحزم، وقوة جدٍّ يف عليها واإلقبال
األزهر من يخافون هم بل العربية، اللغة علوم إصالح ذكر كلما األزهر من يخافون وهم
اللغة دون قام قد الضارية السباع هذه من سبع األزهر كأن العربية، اللغة ذكرت كلما
إذا إال باإلصالح يمسها أو منها يدنو أن ألحٍد يسمح ال أظفاره ُمهيِّئًا فاه فاغًرا العربية

فيه. وأذن ذلك ريضعن
عىل واملرشفني مرص يف األمور عىل املرشفني أن خطًرا منه وأشد ذلك من وأغرب
األزهر احتكار بأن إليهم خلوا إذا خاصتهم وبني بينهم فيما يؤمنون خاصة التعليم
األزهر ألن يصلح؛ مما أكثر ويفسد ينفع، مما يرضأكثر دونها والقيام اللغة عىل لإلرشاف
كسب هو فال الحديثة، الحياة تقتضيه حسبما الخطرية املهمة للنهوضبهذه بعُد يتهيأ لم
هو وال السامية، اللغات من عرف هو وال الحديث، العلم من حصل هو وال الرأي حرية من
يجعل أن عن فضًال اإلرشاف لهذا يؤهله ما آدابها وال نفسها العربية اللغة علوم من أتقن
شيئًا، وقديمها حديثها األجنبية اللغات تطور من يعرف ال فاألزهر مفيًدا، نافًعا إرشافه
جهًال السامية اللغات يجهل واألزهر شيئًا، نفسها اللغات هذه من يعرف يكاد ال هو بل
العربية اللغة يف القدماء كتب إىل العقيمة املعروفة كتبه يتجاوز يكاد ال واألزهر ا، تامٍّ
ويقوم العربية اللغة علوم عىل يرشف أن يريد ذلك مع وهو قليًال، إال وعلومها وآدابها
يف األمر عىل املرشفني من ويجد تعليمها، لنفسه ويحتكر إصالحها، دون ويحول دونها
وأصحابها، العربية للغة نفًعا فيه بأن يؤمنون ألنهم ال ذلك، عىل يظاهرونه من مرص
يرهبون ألنهم بل به، مساًسا أو للدين تعرًضا ذلك عن الخالف يف بأن يؤمنون ألنهم وال
يجب عٍرص إىل انتهينا قد أننا مع الدين، عىل بالخروج يُتَّهموا أن يرهبون يرغبون؛ أو
األزهر تأييد يف ويرغبون الدين، عىل بالخروج الناس باتهام التجارة سوق فيه تكسد أن
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للرتغيب أداة فيه الدين يصطنع أال يجب عٍرص إىل انتهينا قد أننا مع الدين، باسم لهم
والرتهيب.

التي املدارس مع أو وحده األزهر يتوىل أن النافع من وال الرضوري من إذَْن ليس
أن يجب وإنما لها، املعلمني وإعداد العربية اللغة تعليم بعٍد من أو قرٍب من به تتصل
من مرص غري يف الحال هي كما له العدة الدولة تتخذ أن ويجب الدولة، إىل ذلك يئول
هذه أن بحجة أوروبا يف واليونانية الالتينية يعلمون الذين هم الدين رجال فليس البالد،
املدنية، املدارس يف واليونانية الالتينية تعلم وإنما ذاك، أو الشعب هذا يف الدين لغة تلك أو
الحياة، لغة القديمة واليونانية الالتينية فليست ذلك ومع املدنيون، املعلمون لهما ويُهيَّأ
نعرض أن إذَْن يجب والعقلية؟ العادية حياتنا يف لغتنا هي التي العربية باللغة فكيف
إىل ننظر وأن لبد، عىل أخنى الذي عليها وأخنى العهد عليها بَُعد التي األسطورة هذه عن
تردٍد غري يف النحو هذا عىل كلها أمورها نعالج وأن رصيحة، مدنية نظرة العربية اللغة

إشفاق. وال خوٍف غري ويف اضطراب، وال
تعد كما العربية للغة املعلمني تعد أن عليها الحق ومن الدولة حق من كان وإذا
اإلعداد هذا إىل تسلك أن عليها يجب فقد والكيمياء، والطبيعة والجغرافيا للتاريخ املعلمني
معهد يف وال العلوم، دار يف وال الجامعة، يف ال اإلعداد بهذا تبدأ أن وهي املعقولة، سبيلها
اقرتحنا هذا أجل ومن خاصة، الثانوي التعليم ويف العام التعليم مدارس يف بل الرتبية،
العربية باللغة العناية نبدأ أن يقتيض والذي آنًفا، عرضناه الذي النظام هذا الدولة عىل
بها يتصل وفيما فيها التعمق فيكون الثانوي، التعليم أول منذ فيها التخصص يريد ملن
يف التخصص أحدهما التخصص: هذا من لنوعني التالميذ إعداد يكون ثم الثقافات، من
يف بالبدء له االستعداد ويكون اختالفها، عىل اللغوية العلوم هنا به ونريد اللغة، فقه
أثناء يف ذلك يف والتعمق التوسع ليمكن الثانوي؛ التعليم منذ السامية اللغات بعض درس
اللغة درس يف بالبدء له االستعداد ويكون اللغة، آداب التخصصيف واآلخر العايل، التعليم
التعليم أثناء يف إليه واإلضافة الدرس هذا يف التوسع ليكون الثانوي التعليم منذ اإليرانية
حية، أوروبية لغة العربية اللغة يف املتخصص عىل نفرض أننا الحظت وقد أيًضا. العايل
أنا وهو يسري، لسبٍب إتقانًا يتقنها أن عىل نريده بل إملاًما بها يلم بأن منه نكتفي ال
الحياة يجهل العام التعليم يف الدرس مواد من مادٍة ألي معلًما نتصور أن نستطيع ال

الكربى. لغاتها من لغة طريق من مباًرشا اتصاًال بها يتصل أن عن ويعجز األوروبية
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مسألة هناك ولكن أخرى، فرصة يف الحديث هذا أثناء يف املوضوع هذا إىل نعود وقد
يغيظ قد ذلك كان وإن بها واإلملام عندها الوقوف من بد وال العربية اللغة تعليم تمس

الناس. من فريًقا
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نطالب والتي والخاصة، العامة املدارس يف نعلِّمها أن نريد التي العربية اللغة هذه ما
أن نريد نحٍو أي وعىل العام؟ التعليم منذ لها املعلمني إعداد بنفسها تتوىل بأن الدولة

نعلمها؟
وأقواه؛ االطمئنان أشد خاصة واألزهريون عامة املحافظون يطمنئ أن هنا أريد
الفصحى اللغة هي وأكمله وجه أحسن عىل املدارس يف تُعلَّم أن أريد التي العربية فاللغة
شعر من القدماء أورثنا ما لغة وهي الرشيف، والحديث الكريم القرآن لغة هي غريها، ال
خاصة واألزهريون عامة املحافظون يعلم أن وأحب نعم، وفلسفة، وأدب علٍم ومن ونثر،
اللغة يف يفكرون الذين عن ازوراًرا الناس أشد من أني — بعد يعلموا لم كانوا إن —
لحياتنا األغراضاملختلفة تحقيق إىل ووسيلة والتفاهم، للفهم أداة تصلح أنها عىل العامية
هذه يف قت ُوفِّ قد أكون أن ولعيل املقاومة، وسعتني ما الصبا منذ ذلك قاومت العقلية.
ألني املقاومة؛ وسعتني ما الحياة من يل بقي فيما ذلك وسأقاوم بعيد، حدٍّ إىل املقاومة
لنا حفظته الذي العظيم الرتاث هذا يف يسريًا، كان ولو التفريط، أتصور أن أستطيع ال
من العامية للغة بأن أومن أن أستطيع ولن قط أومن لم وألني الفصحى، العربية اللغة
لهجة دائًما وسأراها رأيتها وإنما لغة، تسمى بأن خليقة يجعلها ما الخصائصواملميزات
يف تفنى أن خليقة وهي وأشكالها، أوضاعها من كثرٍي يف الفساد أدركها قد اللهجات من
من بالشعب فارتفعنا العناية من لها يجب ما منحناها نحن إذا الفصحى العربية اللغة
يلتقيان حيث إىل واإلصالح التيسري طريق من هي بها وهبطنا والتثقيف، التعليم طريق

فساد. وال جهد وال مشقة غري يف
قدمته، الذي النحو عىل لها املعلمني إعداد الدولة تتوىل أن إىل أدعو هذا أجل من وأنا
علومها إصالح القادرين العلماء بواسطة الدولة تتوىل أن إىل أدعو هذا أجل من وأنا
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يقاومون للذين نذير وأنا الحديث، والعقل الحديثة الحياة وبني بينها واملالءمة وتيسريها
يرغبون أو إليه يسعون أو يطيقونه أو يحبونه أنهم أرى ما منكر بخطٍر اإلصالح هذا
أم أردنا سواء — صائرة باإلصالح علومها ننل لم إذا الفصحى العربية اللغة أن وهو فيه،
وحدهم الدين رجال يحسنها ال أو يحسنها غري، ليس دينية لغة تصبح أن إىل — نُِرد لم
الناس. من السادة هؤالء غري واستعمالها اصطناعها عن فضًال وذوقها فهمها عن ويعجز
يظن مما أقرب قريب تحققه فإن بالفعل تحقق قد يكن لم إن النذير هذا إن بل
ال األجنبية، من قريبة فهي أجنبية تكن لم إن لغة مرص يف العربية فلغة السادة، هؤالء
األندية، يف الناس يتكلمها وال الشوارع، يف الناس يتكلمها وال البيوت، يف الناس يتكلمها
أقل األزهر ولعل أيًضا، نفسه األزهر يف يتكلمونها وال املدارس، يف الناس يتكلمها وال
لغة كلها البيئات هذه يف الناس يتكلم إنما عليها، وسيطرة لها اصطناًعا والبيئات املعاهد
من جماعة العربي الرشق ويف حال. كل عىل إياها ليست ولكنها كثريًا، أو قليًال منها تقرب
من الجماعة هذه وكثرة وكتابًة، وقراءًة فهًما الفصحى العربية اللغة هذه تحسن املثقفني
هذه وكثرة بإتقانها، له مدينة وليست األزهر، يف اللغة هذه تتعلم لم وهي األزهريني، غري
إذا هي ثم وإلقاءً، أداءً تحسنها ال فهي وكتابًة وقراءًة فهًما اللغة هذه أحسنت إن الجماعة
عنها، الناس ليفهم والتيسري التبسيط من ا جدٍّ كثري إىل اضطرت القارئني لجمهور كتبت
واملحزن الظريف من يكون ولقد اليسري. باليشء إال عنها الناس فهم من تظفر لم ثم
القارئني من وجماعة أزهريني، وغري أزهريني والتالميذ الطالب من جماعة نمتحن أن مًعا
الكاتب هذا أنشأه الذي الفصل هذا فهموا حدٍّ أي إىل لنتبني وهؤالء، أولئك من والكاتبني
مضحكة، مؤملة ستكون االمتحان هذا نتيجة أن لك وأؤكد املعارصين، الُكتَّاب من ذاك أو

حال. كل عىل لالمتحان موضوًعا فضله اتخذنا الذي الكاتب وستسوء
يكن لم إن والتيسري باإلصالح وعلومها اللغة نتدارك لم إذا به أنذر الذي فالخطر
اإلصالح يف يمانعون الذين عىل تقع إنما كله هذا وتبعة الوقوع، قريب فهو بالفعل واقًعا
يف تشارك أن يف كلها العربية الشعوب بحق ويحتجون مرة، بالدين يحتجون والتيسري،
القرآن أنزل قد وجل عز هللا أن يتناسون أو وينسون أخرى، مرة والتيسري اإلصالح هذا
ألسباب؛ أنشئوها إنما العلوم هذه أنَشئُوا الذين وأن اللغة، علوم تنشأ أن قبل الدين ورشع
ونيرسها نصلحها أن نريد نحن أننا كما تضيع أو تفسد أن من اللغة هذه حماية منها
اللغة علوم أنشئوا الذين أن يتجاهلون أو ويجهلون تضيع، أو تفسد أن من لنحميها
أهل ذلك يف يشاوروا لم العراق علماء من وأنضجوها ْوَها نمَّ والذين ودونوها العربية
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العلم من أنشئوا ما إنشاء عىل يقوموا أن قبل العرب من واألندلس وإفريقية مرصوالشام
مضحكة حججهم فإن بالضحك السادة هؤالء لنا ليسمح الكتب، من ألفوا ما وتأليف

ا. حقٍّ
إىل دعا أولئك عهد يف العراق أمراء وأي العباسيني، خلفاء وأي األمويني، خلفاء أي
هذا اجتمع وأين كتاب؟ من سيبويه ألف وما علم، من الخليل ابتكر ما ليقر عام مؤتمٍر
اإلسالمية؟ البالد أقطار من قطٍر أي ويف اإلسالمية؟ الدولة مدن من مدينة أي يف املؤتمر
االفتتاح، خطبة فيه وألقى املؤتمر هذا رأس شيوخهم أو أمرائهم أو املسلمني خلفاء وأي
حذٍر غري يف الناس ويقبله تفكري، غري يف ويذاع بصرية، غري عن يقال الذي الكالم هذا ما
فيما املؤتمر قرر وماذا أناة؟ وال روية غري يف حسابًا الساسة له ويحسب احتياط، وال
الخمسة األسماء أعرب أتراه وفروعه؟ النحو أصول يف اختالٍف من اللغة علماء بني كان
بالحركات أعربها أم الحروف قبل بالحركات أعربها أتراه بالحركات؟ أعربها أم بالحروف

الحروف؟ عىل ُمقدَّرة
أن لوال يُضحك أن خليق الناس من الضعفاء به ويعتد يقال الذي الكالم هذا إن
األمويون كان إذا تموت! أم أتحيا العربية، اللغة أمر ألنه عبثًا؛ وال ضحًكا يحتمل ال األمر
ما وضعوا حني بالعقوبة وال بالحظر للكوفيني وال للبرصيني يعرضوا لم والعباسيون
كان وإذا باألعاجيب، يأتي أن إىل بعضهم الخالف دعا وحني اللغة علوم من وضعوا
فما إصالحه، أو النحو وضع يف للتشاور مؤتمًرا يعقدوا لم والعباسيون األمويون الخلفاء
لم ملا املرصيني وغري املرصيني بني واالجتماعات املؤتمرات تُعقد أن إىل يدعون قوم بال
أما بغداد، يف وال دمشق يف وال الكوفة يف وال البرصة يف اجتماعات وال مؤتمرات له تعقد
ال يشء فهذا ويناضلوا وليجادلوا ويدرسوا ليبحثوا أنفسهم تلقاء من الناس يجتمع أن
ودعوة يشء هذا ولكن الخري، كل والخري النفع، كل النفع فيه بل عليه، غبار وال منه رضر
اللغة علوم إصالح عىل تُقِدم أن من مرص ومنع يشء هذا ولكن آخر، يشء إليه الحكومة
كتابًا فيه فألفت وعلومها العربية للغة إصالًحا رأيته يشءٍ عىل أقدمت وَهبْني آخر. يشء
أو ذلك من تمنعني أن تستطيع التي القوة فأين به، األخذ إىل ودعوت الناس يف وأذعته
أي باسم أو األزهر باسم أو القانون باسم أو الدين باسم عليه تحاسبني أو عنه تردني
من عهٍد أي يف امللك قوة أو الخالفة قوة أن السادة هؤالء يعرف وهل البيئات؟ من بيئة
تعاقب أو عنه الناس ترد أو لتمنعه النحو مذاهب من مذهب دون قامت اإلسالم عهود
فمن وعلومها العربية اللغة إصالح يحاولوا أن األفراد حق من كان وإذا عليه؟ صاحبه
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وأؤكد إليه، الحاجة تمس حني اإلصالح هذا تحاول أن عليها الواجب من بل الدولة حق
وأننا ا، حقٍّ اإلصالح هذا إىل ماسة الحاجة أن األزهريني وغري األزهريني من للمحافظني
الدين رضورات من بل الحياة رضورات من رضورة أصبح ألنه إليه ندعو إليه ندعو حني

نفسه.
من ألنفسهم قوم يستحله ما لنفيس أستحل وال املسلمني تأثيم أكره أني ولوال
فيما وأورطهم بحجتهم آخذهم أن أستطيع كنت لقد والفسوق، بالكفر املسلم عىل الحكم
يجهلون الشباب أن املحقق من إن لهم يقال أن من أيرس يشء أي فيه، الناس يورطون
يفهموا أن من يمنعهم ذلك أن املحقق من وإن وجهها، عىل يفهمونها وال العربية اللغة
شباب يمكن وعلومها العربية اللغة تيسري أن املحقق من وإن وجههما، عىل والسنة الكتاب
فيفقهوه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث يقرءوا أن ومن فيفهموه، هللا كتاب يقرءوا أن من املسلمني
إذَْن فهم نتائجه، عن يصدون إنما اإلصالح هذا عن يصدون الذين أن املحقق من وإن
ما رسوله وسنة هللا كتاب عن يصدون والذين رسوله، وسنة هللا كتاب فهم عن يصدون
أم هم أمصلحون ملحدون؟ أم هم أمسلمون أمرهم؟ يف األزهر قضاء وما فيهم؟ هللا حكم

مفسدون؟
العبني، غري جادين اللغة علوم تيسري عىل ولنقدم يغني، ال الذي املزاح هذا لندع كال،
ويذوقون، ويسيغون يفهمون ما وآدابها وعلومها اللغة من وشبابنا صبيتنا إىل ولنقدم
به، ينتفع وال يذوقه وال يسيغه، وال القديم النحو يفهم ال الشباب أن السادة لهؤالء وأؤكد
حافظ الدكتور قرره ما ذلك عن وينشأ الضيق، أقبح به ويضيق البغض، أشد يبغضه بل
لغته يف يجد ال حني عىل بها ويستمتع ويفهمها األجنبية اللغة يحسن أنه من باشا عفيفي
أن وإما لتحيا، العربية اللغة علوم نيرس أن إما اثنتني: بني فنحن متاًعا، وال لذة العربية

لتموت. هي كما بها نحتفظ
ال اإلصالح وجوه من تلك أو اللجنة وهذه ذاك أو الفرد هذا يقرتحه ما إن يقال قد
إىل املناقشة انتهت فإن االقرتاحات، فلتُناَقش بأًسا، ذلك يف نرى ولسنا يستقيم، وال يصح

االقرتاحات. من غريها والتُِمس ُرفضت فسادها إىل انتهت وإن ُقبلت، صالحها
أعرضت أم املعارف وزارة لهم سمعت وسواء يريدوا، لم أم األزهريون أراد وسواء
أم بركات باشا الدين بهي نهجها التي السبيل يف املعارف وزارة مضت وسواء عنهم،
بد وال ُوِضعت قد وتيسريها العربية اللغة علوم إصالح مسألة فإن السبيل؛ هذه تنكبت
كل والخري ولوجه، من بد وال ُفتح قد والتيسري اإلصالح هذا باب وإن عليها، الجواب من
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علينا تفرضه حتى عنه نعرض أن ال ورًضا، رغبة عن اإلصالح هذا عىل نُقبل أن الخري
هللا. قدر ال الهزيمة لها كتبت إن العربية اللغة تموت أو انترص إن الظروف

ونصح العربية، اللغة لعلوم اإلصالح ألوان من لون املعارف وزارة عىل اقُرتح وقد
يف الوزارة تحتاط أن يفرصاحة فطلبوا كلها؛ العربية ولألمم للوزارة اإلصالح هذا أصحاب
مرص يف ال واملناقشة، للدرس الناسوتعرضها يف تذيعها حتى تقرها وأال اقرتاحاتهم قبول
للبحث اإلصالح هذا ثبت فإن جميًعا، والغرب الرشق يف بل وحده، الرشق يف وال وحدها،
تذاع وحتى رسمه الذي املنهج عىل الكتب تؤلف حتى الوزارة تقره لم واملناقشة والدرس
اإللف، وبينها بينهم ويتحقق ويتعودوها ليسيغوها واملعلمني املثقفني بني الكتب هذه
برامج وبني بينه تالئم وأن اإلصالح هذا الوزارة تقر أن يمكن فحسب ويومئٍذ ويومئٍذ
هؤالء من يطلب الذي فما للتالميذ، الكتب فيه يضع من تكلف وأن ومناهجه، التعليم
أن من وإشفاق مكتومة، ونيات أغراضخفية، هناك تكون أن إال هذا، من أكثر املقرتحني
كان كما خاصة فئة به تستأثر محتكًرا شيئًا يصبح وال جميًعا للناس فيتاح العلم يسهل

والدين. العلم برضوب الناس دون من يستأثرون القديمة مرص يف الكهان
بحيث والجالء الوضوح من أصبحت قد العربية اللغة علوم إصالح مسألة أن أظن

واملراء. الجدال يحبون الذين إال فيها يجادل ال
لغٍة يف تعلم حني فإنك كله؛ التعليم إلصالح أسايس رشط اإلصالح هذا أن وأعتقد
إىل قريبة سهلة واضحة التعليم هذا لغة تكن لم إذا شيئًا التعليم من تبلغ لن اللغات من
يصطنعوا أن يف املعلمني عىل يشدد أن الناس من كثري يريد كما أريد وأنا والقلوب، العقول
أشفق ولكني مادتها، تكن مهما الدروس من تالميذهم عىل يلقون فيما الفصحى اللغة
العربية، اللغة يحسنون ال ألنهم األمنية؛ هذه تحقيق عن املعلمون يعجز أن من أوًال
هذه وترصفهم شيئًا، يبلغون فال األمنية هذه تحقيق املعلمون يحاول أن من ثانيًا وأشفق
أن دون العلمية املادة من حظهم التالميذ عىل فيضيع نفسه التعليم إتقان عن املحاولة

اإلتقان. من لها نريد ما العربية باللغة يبلغوا
أنه إىل جميًعا وخصومه أنصاره ألفت أن اإلصالح هذا موضوع أدع أن قبل وأحب
أوائل إىل بالدنا يف التعليم كان فقد اآلن؛ هو كما محتوًما الزًما األيام من يوٍم يف يكن لم
الدستور صدر منذ ولكنه فيه، والراغبني عليه للقادرين يتاح محدوًدا ضيًقا القرن هذا
الدستور ألن املرصية؛ للمملكة الجغرافية بالحدود إال يحد ال املدى بعيد واسًعا أصبح قد
لم جميًعا، الناس عىل واملعرفة العلم من يسريًا مقداًرا فرض قد األويل التعليم أقر حني

إنسانًا. منه يُعِف ولم أحًدا، ذلك من يستثِن
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الدولة وُكلِّفت الناس عىل ُفرض الذي العلم من املقدار هذا يف ما أهم العربية واللغة
فيه. زهدوا أو عنه أعرضوا إن تعاقبهم وأن فيهم تذيعه أن

الطبقات عىل ُفرض قد خاص، بنوٍع العربية اللغة وتعليم التعليم، أن ذلك ومعنى
والعاجزين، القادرين وعىل والفقراء، األغنياء عىل فرض كلها؛ الناس جماعات وعىل كلها

يتمايزون. وال فيه الناس يتفاوت ال شعبيٍّا، شيئًا أصبح قد واألغبياء، األذكياء وعىل
منها، خالص ال ورضورة عنه، محيد ال فرًضا أصبح قد تيسريه أن ذلك ومعنى
به تمتاز ما مع وفهًما وكتابة قراءة العربية اللغة يتعلم أن عىل قادًرا الناس كل فليس

والتعقيد. الصعوبة من وعلومها وكتابتها قراءتها
النحو أبواب ليدرس الطوال األعوام حياته من ينفق ألن مستعًد الناس كل وليس
وبذل أنفق، ما وقته من أنفق إذا حتى بها، يحتفظوا أن السادة هؤالء يريد كما والرصف
فلم الفهم وأراد يتقنها، فلم الكتابة وأراد يحسنها، فلم القراءة أراد بذل، ما جهده من

عليه. يقدر
عىل قادًرا منه الصبي يخرج أن نريد ونحن األمد، قصري محدود األويل التعليم إن
التعليم كان وإال الفهم، فيصيب ويفهم الكتابة، فيتقن ويكتب القراءة، فيحسن يقرأ أن

ومال. جهٍد من سبيله يف تنفق ما الدولة وأضاعت لغًوا، األويل
مخلصني، يجيبوا أن منهم وأرجو خاصة، واألزهريني عامة املحافظني أسأل وأنا
أن يريدون الذي والوطن يحبونه، الذي والدين يؤثرونها، التي باللغة ذلك يف عليهم أقسم
مدارسالتعليم يف وفهًما وكتابة قراءة العربية اللغة نذيع أن نستطيع أننا أحقٌّ له، ينصحوا
املدارس هذه من سيخرجون الصبية أن إىل نطمنئ ثم جميًعا الناس تتلقى التي األويل
وقواعد والقراءة للكتابة نيرسها أن دون وأكمله وجه خري عىل فاهمني كاتبني قارئني
من صورة العربية للغة األويل التعليم يكون أن يريدون هم أم الترصيف، وأصول النحو
ويتهجاها الحروف يرسم أن عىل الصبي يقدر بأن منه يُكتفى األشكال من وشكًال الصور
نيس شيئًا العهد وبينها بينه وبعد املدرسة من خرج إذا حتى يقولون، كما الخط ويفك

االستغالق؟ أشد عليه مستغلًقا الخط وعاد وتهجيها، الحروف رسم
التي اللجنة اقرتحت كما والبالغة والرصف النحو بإصالح أكتفي ال أني ترى فأنت
إصالح إىل نعمد أن بركات باشا الدين بهي أراد كما أريد وإنما املعارف، وزارة ألفتها
الخطأ من بعيد حدٍّ إىل الناس ويعصم والقراءة الكتابة يتناول اإلصالح هذا من أعمق
قال وكما األيام، هذه يف بركات باشا الدين بهي يقول كما أريد ويقرءون، يكتبون حني
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من الغرض يكون أن وأريد ليقرءوا، يفهموا أن ال ليفهموا الناس يقرأ أن قبله، من غريه
دقيًقا صادًقا تصويًرا الكتابة تكون أن أريد والتعمية، األلغاز ال والتجلية اإلبانة الكتابة
اآلخر، نصفه وتلغي اللفظ نصف تصور أن ال بعضه، وتلغي بعضه تصور أن ال للنطق،
من فيه إهمال ال تصويًرا الحركات نسميه وما الحروف نسميه ما الكتابة تصور أن أريد
من واملال والجهد الوقت يف واالقتصاد والرسعة والسهولة اليرس قوامه وتصويًرا جهة،

أخرى. جهٍة
بذلك يتأنى أن بركات باشا الدين لبهي نصحت قد أنا بل شيئًا، هذا يف أقرتح ولست
الدعوة يذيع وإنما يندبها، جماعة أو يؤلفها، لجنة إىل يَِكله وأال فيه، األمر يتعجل وال
فيه، القول يحسنون الذين بني عاملية مسابقة موضوع ويجعله والغرب، الرشق يف إليه
عليه أرشت قد وأنا وتختار، وتحكم لتدرس الفنية اللجان من أحب ما ذلك بعد يؤلف ثم
ولكن الغاضبني، وغضب الثائرين لثورة واتقاء للمصلحة، وتوخيًا للعافية، إيثاًرا بذلك
ورضورة ماسة حاجة الكتابة إصالح أن أقرر أن من يمنعني ولن يمنعني لم كله هذا

مفيد. نافٍع وجٍه عىل األويل التعليم لنرش أسايس ورشط ملحة،
عامة يغني فهو ثقيل؛ عناء من وأراح كثريًا، أغنى تم إذا اإلصالح من النحو هذا
ضمنت إذا النحو إىل العامة حاجة وما درسه، يف الوقت وإضاعة النحو تعمق عن الناس
تم إذا اإلصالح من النحو وهذا ويكتبون؟ يقرءون حني الخطأ من وعصموا اإلصابة، لهم
من كثري إليه يدعو وما الرتك، إليه التجأ ما إىل االلتجاء وبني بيننا حال — يتم أن بد وال —
وهنا الالتينية، الكتابة إىل العربية كتابتنا عن واإلعراض إلغاء، الصعوبة إلغاء من الناس
اصطناع إىل الداعني دعوة املقاومة أشد وسأقاوم قاومت أني املحافظون يعلم أن أحب
ولن شيئًا، تغني لن املقاومة هذه ولكن اآلن، بتفصيلها أطيل ال ألسباٍب الالتينية، الحروف
من الدعوة هذه لنبطل الكتابة؛ إصالح إىل نرسع لم نحن إذا جميًعا الناس فيها يشاركني
املرصيني عىل حظرت لو أرأيتك فيها. ويلحون بها يجهرون الذين حجة ونلغي أساسها،
الرب يف يتنقلوا بأن وأخذتهم البخار، وسفن والرتام والقطارات السيارات يصطنعوا أن
أتراهم الرشعية، السفن عىل واألنهار البحار ويف والحمري، البغال وعىل والخيل، اإلبل عىل
الرسيعة؟ اآلمنة املتقنة األدوات هذه يصطنع غريهم يرون وهم بك ويحفلون لك يسمعون
بلغوا حدٍّ أي إىل القرى أهل إىل انظر ازدراء؟ حظرك ويزدرون عنك يعرضون تراهم أم
وسائل من يألفون كانوا عما أعرضوا حدٍّ أي وإىل الحديثة، األدوات هذه اصطناع من

واملواصالت. االنتقال
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أن وإما لهم، تيرسهما أن فإما والكتابة، القراءة إىل بالقياس شأنهم هذا سيكون
لن وهم الصواب، إىل وأدنى أصح وكتابة قراءة إىل وكتابتك قراءتك وعن عنك يعرضوا
يفعلون كانوا كما والكتابة القراءة احتكار وبني بينك يخلوا ولن العلم، عىل الجهل يؤثروا
يف به تقنع كانت بما تقنع ال الشعوب وأصبحت الفلك، ودار الدنيا تغريت فقد قبل، من

األزمان. سالف
نقدم وأن األماني، نمنيها وأال باألضاليل، أنفسنا نخدع أال يف إذَْن الخري كل فالخري
قبلها نصلح بل فحسب، والبالغة والرصف النحو نصلح فال عليه، اإلقدام من بد ال ما عىل

أيًضا. والكتابة القراءة
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من بد ال بل مفيًدا، مثمًرا تعليمها ليكون يشء كل ليس العربية اللغة علوم وإصالح
أعظم به وأكلف الحب أشد النحو أحب أني ومع اللغة، هذه فيها تعلَّم التي باملادة العناية
مع األصدقاء، من كثري عني يعرفه حق هو وإنما مازًحا، وال عابثًا ذلك أقول ال الكلف،
ال فإني وآدابها؛ اللغة يف يتخصصون الذين يتعمقه أن وأريد الحب، أشد النحو أحب أني
إعفاء، منه ألعفيتهم استطعت ولو العامة، املدارس يف املتعلمني كثرة عىل به أشق أن أحب
نخفف أن يف ولنجتهد بد، منه ليس مما بد فال اآلن، ميرسة غري ذلك إىل السبيل ولكن
ال الذي الهني اليسري إال منه عليهم نفرض وأال ذلك، وسعنا ما املتعلمني عىل النحو عبء
صورة يف بل فحسب، يسرية علمية صورة يف ال ذلك إليهم نقدم وأن عنه، االستغناء يمكن

النفس. إىل محببة رائقة أدبية
أن أو اللغة، إتقان من يمكن النحو إتقان أن نظن أن وأشنعه الخطأ أقبح ومن
للمثقفني ترف منه والكثري فلسفة النحو إنما أرسارها، فهم من يمكن مسائله تعمق
به املشغوفني أصحابه عىل مقصور يشء مستقل، علم هو حيث من وهو غري، ليس
والرصف النحو بأن يؤمن والشباب الصبا أيام يف األزهر رأيت وقد فيه. املتخصصني
أعراض غريها وأن وجوهرها اللغة لب هي البالغة يسمونه الذي اللفظي السخف وهذا
دروس إىل يختلفون الذين من وكنت والقشور، األعراض من بالطبع األدب وكان وقشور،
كنا ألننا واالستهزاء؛ والسخرية النقد موضع جميًعا وكنا هللا، رحمه املرصفي سيد األستاذ
يحتقرون كانوا شيوخنا أن املحقق ومن باألعراضوالقشور. ونحفل والجوهر اللب نهمل
كانوا الذين والطالب يدرسهما كان الذي األستاذ ويحتقرون املربد وكامل الحماسة ديوان
واالزدراء؛ البغضوالخوف يمازجه واإلشفاق العطف من شيئًا ويمنحونهم له، يستمعون
حسونة الشيخ غضب وملا والصبان. البنان آثار عىل واملربد تمام أبي آثار يؤثرون ألنهم



مرص يف الثقافة مستقبل

الكامل درس ألغى باالبتداع عنده اتُِّهموا ألنهم وطالبه األدب أستاذ عىل — هللا رحمه —
يذكرون جميًعا واألزهريون هشام. البن املغني كتاب لطالبه يقرأ أن األستاذ وكلف للمربد
وأوذي املشقة من كثريًا واحتمل الجهد، من كثريًا لقي عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ أن
العلوم هذه من العربي األدب وكان األزهر، يف الحديثة العلوم أدخل ألنه ودينه؛ نفسه يف
ويتهمون الدين، يف بدعة األدب درس يرون كانوا لقوٍم فأعجب الوقت، ذلك يف الحديثة
القرن هذا أول يف كان وإنما العهد، بعيد ذلك يكن ولم واإللحاد، بالفسوق يدرسونه الذين
لها حماة العربية، اللغة عىل قوامني يكونوا أن يريدون اآلن وهم ناره، واصطلينا أدركناه

املصلحني. كيد عنها يردون
كبار من شيًخا بأن ويتفكهون يتحدثون األدب درس يف يشاركوننا الذين وكان
شيئًا، كتابه من املحافظة تفهم فلم األمر بعض يف القاهرة محافظة إىل كتب الشيوخ
وسألته هللا رحمه األستاذ ذلك املشيخة ودعت وتجليه، لتوضحه األزهر مشيخة إىل وردته
بلغة املحافظة إىل مطربش وكتبه العامية باللغة الشيخ فوضحه كتابه، يف إليه أراد عما
إنشاءه وبأن املطربشون، يفهمه ال ما يكتب بأنه درسه يف يتمدح الشيخ وخرج الدواوين،
النحو بتعمق التالميذ أخذ يف أرسفنا إن ونوشك والتقارير، الحوايش كإنشاء معقد صعب
يفهم وال يبينون فال يكتبون العظيم األزهري الشيخ كذلك كلهم نجعلهم أن فيه واإليغال

أحد. منهم
من الخاص القسم امتحان يف التالميذ إجابات بعض أقرأ أن العام هذا يل أتيح وقد
الذي الفساد رأيت وغيًظا؛ حنًقا القلوب يمأل عجب ولكنه عجبًا فرأيت الثانوية الشهادة
اللفظ صوغ ويف والتصوير التعبري يف الشباب أذواق عىل والبالغة النحو درس يُدخله
ُحِفظت التي الجمل وإرسال فهم، غري عن الكالم إرسال ويف املعنى، وبني بينه واملالءمة
نفهمها ولم تلقاها، حني التلميذ يفهمها ولم ألقاها، حني املعلم يفهمها لم والتي املعلم عن

صححناها. حني نحن
ندرسها حني العلوم هذه ولنجعل والبالغة، والرصف النحو درس يف إذن فلنقتصد
درس يف التفكري من بد فال يشء، كل هذا وليس ذلك، من قريبًا شيئًا أو األدب من فصوًال
كان وقد املطالعة. كتب نسميها والتي التالميذ، يقرؤها التي الكتب هذه ويف نفسه األدب
باألدب األدب دروس الثانوية املدارس يف الصبية يبدأ بأن يقيض القديم التعليمي النظام
املدارس من خرجوا إذا والحنق الغيظ مع منها يذكرون قديمة كتبًا يطالعوا وأن الجاهيل،
البعد كل بعيد الجاهيل األدب أن تعلم وأنت والدين، الدنيا أدب وكتاب ودمنة كليلة كتاب
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كل وليس الناشئني؟ الصبية بنفوس فكيف املعارصين من الرجال بنفوس يتصل أن عن
والدين. الدنيا أدب يستعذب الناس كل وليس ودمنة كليلة يستحب الناس

مرشًفا باشا الهاليل نجيب األستاذ كان حني التوفيق بعض املعارف وزارة قت ُوفِّ وقد
التالميذ عن وأزالت العرصالحديث، هذا من أي آخره؛ من األدب درس فبدأت أمورها، عىل
النابغة عن معلمهم إليهم يتحدث حني إليه يضطرون كانوا الذي العنيف الجهد هذا
بعض املطالعة تنويع إىل قت ُوفِّ املعارف وزارة أن كما القيس، وامرئ واألعىش وزهري
هذا برغم ولكننا الحديث، العرص هذا تالئم كتبًا للتالميذ تؤلف أن لجنة وكلفت اليشء،
وآدابها اللغة أجله من تدرس الذي الغرض تحقيق من البعد أشد بعيدين زلنا ما كله
أن ولعله العامة، الثقافة مصادر أهم من وآدابها اللغة فدرس العام، التعليم مدارس يف
واألذواق والقلوب بالعقول يتصل ومعانيه مادته بحكم فهو خطًرا، وأعظمها أهمها يكون
تكاد حني عىل لألذواق، مهذب للقلوب، مذك للعقول مثقف هذا أجل من وهو جميًعا،

غري. ليس وملكاتها بالعقول تتصل العام التعليم مواد من األخرى املواد
التالميذ إىل يقدم بما العقل تثقيف وآدابها اللغة درس إىل نطلب أن من إذَْن بد فال
الطبع وتقويم العليا، للُمثل رائع تصوير من إليهم يقدم بما القلب وتذكية علم، من

للبيان. رائعة صوٍر من إليهم يقدم بما الذوق وتصفية
ولكن األغراض، هذه تحقيق عىل يعني ما القديم العربي األدب يف أن املحقق ومن
هذه لتحقيق يكفي ال وتنوعه، عمقه وعىل وروعته جماله عىل وحده أنه أيًضا املحقق من
يتصل ولم العربي األدب يعرفها لم متنوعة كثرية أشياء اإلنسان حياة ففي األغراض،
يبلغها ولم بالطبع، القديم األدب يبلغها لم كثرية أشياء نفسها الحديثة الحياة ويف بها،
عقولهم بها ف تُثقَّ أن ومن التالميذ بها يتصل أن من بد وال بعد، الحديث العربي األدب
العربية اللغة طريق من ذلك يكون أن ومن أذواقهم، بها ى وتُصفَّ قلوبهم، بها وتُذكَّى
نفوس إىل أقرب تكون أن ويجب أقرب العربية اللغة ألن أجنبية؛ لغة طريق من ال نفسها
علينا الحق من وألن التالميذ، نفوس يف أثًرا أبلغ تكون أن ويجب أثًرا، أبلغ وألنها التالميذ،
وال نفسه، يف ويكربها ويقدرها لغته يحب أن عىل التلميذ حمل يف استطعنا ما نجتهد أن

األجنبية. اللغات من أفًقا وأضيق متاًعا وأحقر خطًرا أقل يراها
الدرس مواد من فجعلت به، وعنيت له واحتفلت كله هذا الراقية األمم قدرت وقد
الوطنية، لغتهم يف للتالميذ تدرس أن عىل األجنبية اآلداب مادة العامة املدارس يف األدبي
أدب عن شيئًا ليعرف العامة املدرسة من خروجه الفرنيس التلميذ ينتظر أن ينبغي فال
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كله هذا يعرف أن يجب بل واإلسبانيني، واإليطاليني واألملان واإلنجليز والرومان اليونان
كله هذا من أخذ وقد الدرس من يفرغ أن بعد الحياة يستقبل وأن الدرس، أثناء يف
بآدابها؛ ليلم األجنبية اللغات تعلم التلميذ عىل يُفرض أن ينبغي وال يقال، كما بطرٍف
سهلة اآلداب هذه الوطنية لغته إليه تقدم أن يجب وإنما إليه، سبيل ال يشء ذلك فإن
حني األجنبي الطالب بني شنيًعا عظيًما الفرق تجد هذا أجل ومن املنال، قريبة سائغة
األفق، بعيد العلم، واسع ذلك أيًضا، لها يتقدم حني املرصي والطالب الجامعة إىل يتقدم
ومحدود العلم، ضيق وهذا به، امللم له األليف حديث يشء كل عن يتحدث املعرفة، عميق
إذا وهو قاله، وما املدرسة يف سمع عما إال إليك يتحدث يكاد ال املعرفة سطحي األفق،
الثانوية الشهادة حامل تسل ال الصواب، إىل منه أقرب الخطأ إىل كان فيه إليك تحدث
وال دانت عن وال فريجيل، عن وال هوراس، عن وال بندار، عن وال هومريوس، عن املرصية
يسمعون التالميذ ألن شكسبري؛ أذكر ولم هوجو، فكتور عن وال جوت عن وال رسفنتيس،

مدارسهم. يف شيئًا عنه
شيئًا، عنده تجد لن ألنك هؤالء من واحٍد عن املرصية الثانوية الشهادة حامل تسل ال
والفالسفة والكتاب الخطباء أذكر لم الشعر، أعالم من جماعة إال أذكر فلم ذلك ومع
إن شيئًا مدارسنا شباب عند تجد أن من يائس وألني أطيل أن أريد ال ألني واملؤرخني؛
الراقية أوروبا بالد من بلٍد أي يف الثانوية الشهادة حامل وسل هؤالء، من واحٍد عن سألته
حني أنىسأني فلن أنَس ومهما يرضيك، ما عنده فستجد غريهم، ومن هؤالء من شئت عمن
الجامعة من بالدكتوراه ظفرت قد وكنت يقال، كان كما الدرس إلتمام فرنسا إىل ذهبت
وأن نفيس، وبني بيني فيما الثانوي الدرس أستأنف أن من ا بدٍّ أجد لم القديمة، املرصية
إىل باالختالف انتفعت ملا ذلك ولوال املبتدئون، والشبان الصبية يقرؤها التي الكتب أقرأ
يدرس أن الواجب ومن الخري من كان فإذا شيئًا، أساتذتها من أفدت وال السوربون،
التالميذ يدرس أن أيًضا الواجب ومن الخري فمن والحديث القديم العربي أدبنا التالميذ
لغتهم يف ذلك يدرسوا وأن وحديثها، قديمها املختلفة األجنبية اآلداب من صالحة أطراًفا
ممتاز أسلوٍب ويف رائق، رائع لفٍظ يف ذلك إليهم يقدم وأن اللغات، من غريها يف ال العربية
ولم األوروبية اللغات إىل اآلداب هذه تُرجمت وقد ذلك إىل السبيل وكيف ستسألني جميل،
املعارف وزارة أن وهو يسري؛ سهل والجواب العربية؟ لغتنا إىل يشء منها يرتجم يكد
إىل سأعود موضوع وهذا األغراض، من وأمثاله هذا لتحقيق أُنشئت وإنما عبثًا، تنشأ لم

حني. بعد فيه الحديث
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أن ينبغي وما العام التعليم عن فيها تحدثت التي الفصول هذه قرأت وقد بك وكأني
واتهمتني التالميذ ورحمت الكثرة، هذه وهالتك كثرته من فأشفقت للتالميذ فيه يُدرَّس
ليس خيال للتعليم أعرضه الذي املنهاج هذا أن نفسك وبني بينك فيما واعتقدت باإلرساف
جميع يف بالفعل يتحقق خياًال تراه الذي هذا أن أوًال أالحظ ولكني سبيل، من تحقيقه إىل

الراقية. األوروبية البالد
الفتى عقل من استعداًدا أقل وال أضعف وال أضيق ليس املرصي الفتى عقل وأن
صائر وهو عسريًا ا شاقٍّ أصبح قد العام التعليم بأن يعرتفون جميًعا والناس األوروبي،
ومن والتنوع الكثرة من قط تبلغ لم اإلنسانية املعرفة ألن والعرس؛ املشقة يف اإلمعان إىل
أكثر غد وبعد غًدا كله هذا من ستبلغ وألنها اآلن، بلغته ما واالختالف والتفرع التشعب
مهمة وبأن بد، منه ليس مما بد ال بأن يعرتفون كلهم الناس لكن اليوم، بلغته مما
املختلفة املنوعة املعقدة الحديثة، الحياة هذه ليستقبل التلميذ إعداد هي إنما العام التعليم
أن كلف ذلك أجل من وهو مشكالتها، من والنفوذ أعبائها، احتمال عىل القادر استقبال
تعرض التي واملشكلة تحىص، ال التي املختلفة املعرفة لهذه املقدمات ممارسة التلميذ يعود
وتلميذ واالشتباك، والتشعب التنوع يف مرسفة معرفة هذه، هي التعليم أمور يدبرون للذين
وكيف بينهما؟ املالءمة تكون فكيف والذكاء، القوة من حظه يكن مهما الطاقة محدود

واالحتمال؟ الترصف عىل قادًرا جلًدا قويٍّا أوالهما الستقبال ثانيهما يهيأ
نتخذ أن برشط نظن، مما أيرس يكون أن ولعله مستحيًال، املشكلة هذه حل وليس
هناك أن أرى وأنا ورضوراته، وحاجاته التعليم ظروف غري بظروف نتأثر وأال عدته، له
يف نرسف أال األول: مقاربًا؛ حالٍّ املشكلة هذه لنحل نحققهما أن يجب أساسيني رشطني
إىل األول فيضطر جميًعا، والتلميذ املعلم عىل يثقل الذي املفصل، العلم بهذا الربامج إفعام
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ف يُثقَّ أن الواجب من كان وإذا واالستظهار. الحفظ إىل الثاني ويضطر املذكرات كتابة
بمعرفة يؤخذ أن الرضوري من فليس العام، التاريخ يف الثانوي التعليم أثناء التلميذ
بالتاريخ يبرص أن أعتقد، فيما يجب بل أظن، فيما يمكن وإنما املفصلة، الكثرية الحوادث
تحقيق أن إىل مطمنئ وأنا وتفصيلها، الحوادث عرض يف غلو وال إرساٍف غري يف وتطوره
بالتلميذ يستأثروا أن عىل التاريخ برنامج يضعون حني يحرصاملؤرخون لم إذا يسري ذلك
كل أصحاب اقتصد وإذا العلوم، من غريه عىل ويقدمونه ويؤثرونه يحبونه الذين لعلمهم
يف معقول توازن املشرتك االقتصاد هذا من ينشأ فقد وعلمهم، فنهم برنامج يف وعلم فن
يهيئ أن من العام التعليم ويمكن املعلم وعىل التلميذ عىل األمر ييرس واملناهج الربامج
له. حسن استعداد يف العايل الدرس والستقبال بها، جهٍل غري يف الحياة الستقبال الشباب
نبخل أننا أعتقد وأنا الوقت، من له ينبغي ما العام التعليم يُمنَح أن الثاني: والرشط
مقدار الحظنا إذا تكفي، ال الثانوي للتعليم أعوام فخمسة اليشء، بعض العام التعليم عىل
أن نخاف الثانوي التعليم إطالة من مشفقون ونحن العلم من الطالب له نهيئ أن نريد ما
يخذلوننا قد أولئك واألبناء! اآلباء غضب من خوفنا أشد وما جميًعا، واألبناء اآلباء يغضب
يجب التعليم مصلحة ولكن واملظاهرات، باإلرضاب يضايقوننا قد وهؤالء االنتخابات يف

كله. هذا فوق تكون أن
ظفر إذا الفتى وأن سنني سبع كفرنسا بلٍد يف الثانوي التعليم مدة أن الحظنا وإذا
لها يستعد حتى الخاصة العليا املعاهد ببعض يتصل أن له يتاح ال فقد الثانوية بالشهادة
مرص يف الثانوي التعليم عىل نستكثر لم العامني، أو العام إىل يحتاج قد ا خاصٍّ استعداًدا
العام، التعليم معه سيكون الذي االبتدائي التعليم أعوام إليها أضفنا فإذا سنني، ست
يف والربامج املناهج عالجنا إذا بأننا الثقة كل واثٌق وأنا عرشسنني، التعليم هذا مدة كانت
التوازن هذا تحقيق عن نعجز لم جميًعا واملتعلمني واملعلمني للعلم نصح ويف ورفٍق أناٍة
اإلصالح هذا تم إذا بأس عندي وليس مالئًما، تثقيًفا الشباب تثقيف من يمكننا الذي
اآلداب كلية يف الكليات؛ بعض يف والبكالوريوس لليسانس االستعداد مدة تقرص أن من
األول العام تنفق جميًعا الكليات هذه فإن والعلوم؛ والهندسة والزراعة والتجارة والحقوق
النحو وبهذا املعارف. وزارة تكمله لم الذي الثانوي التعليم تكميل يف الدراسة أعوام من

واألبناء. اآلباء غضب من نخافه ما ونتقي نفسه التعليم نصلح التخفيف من
توزيع من ينبغي ما بتفصيل نفيس عىل وال عليك أشق أن أريد ال أني ا جدٍّ وواضح
وإنما الكتب يف ل يُفصَّ ال ذلك فإن أقرتحها؛ كما الدراسة أعوام عىل أتصورها كما الربامج

اللجان. يف يفصل
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العام، التعليم شئون من الخالصة العقلية بالناحية عنيت ألني اللوم أشد تلوموني وقد
أشد الحديث العرص هذا يف والتعليم الرتبية رجال له يهتم ما عند اآلن إىل أقف ولم
العناية ومن اختالفها عىل الرياضة أنواع من البدنية بالرتبية يتصل ما وهو االهتمام،
تفريًطا ذلك أعرضعن لم أني تعلم أن فأحب واملعلمني، التالميذ بصحة املتصلة الدقيقة
النافع وإعدادهم الشباب تكوين يف أثره وبعد قيمته يف أشك وألني ذاته، يف تقصريًا أو فيه

فيه. القول وال به العلم أحسن ال ألني عنه أعرضت وإنما للحياة،
باشا، عفيفي حافظ الدكتور وهو مني عليه وأقدر به أعلم هو من فيه كتب وقد
تُعنَى أن إىل يدعو كما وأدعو املشاركة كل يرى فيما أشاركه أني هنا أسجل أن وحسبي
بعقولهم، — تُعنَى أن نريد كما أو — تُعنَى كما الشباب بأبدان وصدق جد عناية الوزارة
إىل أو التعليم إهمال إىل وسيلة بالرياضة العناية تتخذ أال نفسه الوقت يف أتمنى ولكني
إىل حاجٍة يف لست أني وأظن يغني، ال فيما الوقت وإضاعة الفارغ باللعب التالميذ إغراء
األلعاب ومراقبو املدارس نظار عني فهم كما املعارف وزارة عني فهمت فقد هذا، تفصيل

أقول. أن أريد ما الرياضية
عندها، أقف أن يجب والتي عندها، أقف أن أستطيع التي الخطرية املسألة إنما
العام التعليم هذا تحقيق إىل السبيل كيف هذه: هي بحلها إال البحث هذا يتم ال والتي
وال تقصرٍي غري يف بأعبائه النهوض عىل القادرين املعلمني له نهيئ لم إذا نقرتحه الذي
املعلم نهيئ أن قبل التعليم هذا تحقيق إىل سبيل ال أن املسألة هذه عىل والجواب قصور؟
وأقبح االضطراب أشد فاسًدا مضطربًا عندنا سيظل التعليم وأن صالحة، تهيئة الصالح
الشجاعة ولكن مؤلم هذا أن أعلم وأنا حسنًا، تنظيًما املعلمني إعداد ننظم حتى الفساد
ترى ال حتى رأسها تخفي التي النعامة سرية نسري أال ويف به، عاملني األلم نحتمل أن يف
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سيظل السيئ تعليمنا أن هي املؤملة املرة فالحقيقة الصائد، به عليها يقبل الذي الرش
الصالحني، املعلمني إعداد سبيل يف جهٍد من نبذل ما بمقدار تقرص أو تطول أعواًما سيئًا
نفرغ أن يجب التي املسالة هي هذه الصالحني؟ املعلمني هؤالء إعداد إىل السبيل فكيف

العايل. التعليم شئون عن البحث بها نبتدئ والتي شيئًا عندها الوقوف ونطيل لها
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مضطرب التعليم، مسائل من غريها إىل بالقياس كأمرنا املسألة هذه إىل بالقياس وأمرنا
املتناقضة واآلراء املذاهب بني التذبذب وعىل جهٍة من االختالط عىل قام قد االضطراب، أشد
كما ال يميض، أن استطاع كما مىض قد أنه به يوصف أن يمكن ما وأقل أخرى، جهٍة من

يميض. أن يجب
أعواًما وعشنا ألغيناها ثم الفرنيس النظام عىل املعلمني مدرسة أنشأنا قد فنحن
املدارس من أو االبتدائية املدارس من يخرجون الذين من املعلمني نأخذ وجعلنا بدونها،
الرتبية، علوم يف يسرية دروٌس بالتعليم، نهوضهم أثناء ما، وقتًا إليهم تلقى أن عىل الثانوية
مدرستني، أنشأنا وإنما واحدة، مدرسة ننشئ فلم املعلمني مدرسة إىل بالحاجة شعرنا ثم
ألغينا ثم العليا، املعلمني مدرسة األخرى وسمينا الثانوية، املعلمني مدرسة إحداهما سمينا
أو املدرسة هذه إىل االنتساب باب فتحنا ثم الثانية، باملدرسة واكتفينا األوىل املدرسة
املوظفني املثقفني من لجماعة حال كل عىل أبحنا ولكننا أدري، ال ليليٍّا قسًما فيها أنشأنا
باإلجازة والظفر األخري االمتحان ألداء ثم املدرسة هذه يف النقل امتحان ألداء يتقدموا أن
أم باإلجازة الظفر بعد األعباء بهذه أنهضوا سواء التعليم، بأعباء النهوض لهم تبيح التي

ينهضوا. لم
أبواب من جديد باب لنا ُفتح بل الحد، هذا عند املسألة هذه يف اضطرابنا يقف ولم
باب لنا فتح يشء، كل يف كدأبنا مضطرين ولوجه ويف ولوجه، يف نرتدد فلم االضطراب،

وابتهاًجا. تشجيًعا الجماهري لنا وصفقت حماسة يف إليه فأرسعنا أوروبا إىل البعثات
من خروجهم بعد الشبان نرسل فجعلنا قلت، كما البعثات أمر يف اضطربنا ولكننا
قبل نرسلهم وجعلنا املعلمني، مدرسة يف دروسهم أثناء نرسلهم وجعلنا املعلمني، مدرسة
إىل يذهبون الشبان هؤالء وجعل الثانوية، بالشهادة ظفروا متى املعلمني مدرسة دخول
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تتوسط التي واإلجازات القيمة واإلجازات الهينة اإلجازات ومعهم منها ويعودون إنجلرتا
أحيانًا حسنًا لقاءً الشبان هؤالء تتلقى املعارف وزارة جعلت بل نحن، وجعلنا ذلك، بني
عن ونشأ حال. كل عىل التعليم بأمور النهوض أكثرهم وتكلف أخرى أحيانًا سيئًا ولقاءً
يف واختلطت املدارس يف اختلطت االختالط، أشد التعليم أمور اختلطت أن االضطراب هذا
اختلفت وقد تختلط ال بالها وما أنفسهم، واملعلمني املتعلمني رءوس يف واختلطت الوزارة
من فمنهم الوزارة، عىل يشريون الذين واملفتشني املدارس، يف يعملون الذين املعلمني أنواع
املعلمني مدرسة من باإلجازة ظفر من ومنهم الثانوية، املعلمني مدرسة من باإلجازة ظفر
ولكنه اإلجازة، بهذه يظفر ولم إنجلرتا إىل ذهب من ومنهم إنجلرتا، إىل يذهب ولم العليا،
وال باإلجازة يظفر ولم إنجلرتا إىل ذهب من ومنهم عامني، أو عاًما املدرسة إىل اختلف
ثم املدرسة، اختالف دون باإلجازة ظفر من منهم بل كثريًا، وال قليًال املدرسة إىل اختلف
تلك. أو اإلجازة بهذه منها وعاد إنجلرتا إىل ذهب أو إنجلرتا، إىل يذهب ولم مرص يف أقام
القليلة؟ األسطر هذه يف قراءته ملجرد الدوار يدركك ألم كله؟ التنويع هذا أفهمت
ومن فيه؟ وتمعن له تخضع حني ومدارسها املعارف وزارة عىل الدوار يلح ال فكيف
سيدهشون شئونه يدرسوا ولم العرص ذلك يدركوا لم الذين املثقفني الشباب أن املحقق
حنٍي بني أفعل أن تعودت كما وأمزح أعبث أني وسيقدرون الكالم هذا يقرءون حني
والذي بالفعل وقع الذي الحق أتجاوز ولم أمزح ولم أعبث لم أني لهم أؤكد ولكني وحني،

اآلن. إىل آلثاره نخضع نزال ما
تكد ولم الحكومية املرصية الجامعة أنشئت فقد بعد، تنتِه لم القصة هذه أن عىل
وكنت — تزعم وجعلت التعليم بشئون النهوض يف طمعت حتى عامني عمرها من تبلغ
الشباب بإعداد وحدهما تنهضا أن يجب اآلداب وكلية العلوم كلية أن — ذلك يف لسانها أنا
يتلقوا أن عىل العلمية املواد من إليه يحتاجون ما بكل وتزويدهم للتعليم، يتهيئُون الذين
من جزءًا ويكون لذلك ينشأ معهد يف الرتبية علوم من يتلقوه أن يجب ما تخرجهم بعد
من كان فقد جهة، من املال يف االقتصاد إليه ندعو كنا فيما حجتنا وكانت الجامعة،
املال، من تنفق ما عليهما الدولة تنفق وأن العلوم وكلية اآلداب كلية توجد أن السخف
بإعداد والعناية العلمي، والقسم األدبي القسم وفيها املعلمني، مدرسة معهما توجد وأن
وكنا أخرى، جهٍة من لتعليمها يتهيئُون التي املواد يف وتخصيصهم وتثقيفهم املعلمني
حياته أطوار من طوٍر يف الرتبية ومواد العلم مواد الطالب يتلقى أن الخطأ من أن نؤكد

تلك. وال هذه يتقن فال واحدة، مدرسة ويف
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أصابعها ووضعت تلك، دعوتنا عن أعرضت املعارف وزارة أن نسجل أن الحق ومن
اإلعراض، هذا يف تميض أن تستطع لم ولكنها وآذان، أصابع لها كانت إن آذانها، يف
فألف املوضوع؛ هذا يف األمر جلية يتبني أن باشا الشميس عيل السعادة صاحب أراد فقد
شئون يف خبريين فدعا اللجنة هذه آراء تقنعه لم ثم والوزارة الجامعة من مشرتكة لجنة
عالم واآلخر كالباريد، األستاذ وهو الرتبية أمور يف ممتاز سويرسي عالم أحدهما التعليم:
فدرسا الخبريان هذان جاء وقد مان، األستاذ وهو بلده يف التعليم بشئون خبري إنجليزي

الجامعة. رأي تأييد إىل كله هذا من وانتهيا واستقصيا وحققا
كلية يف قليًال قليًال العليا املعلمني مدرسة وفنيت الرتبية معهد أنشئ أن كان ثم
غري من للجامعة وكسب شك غري من للتعليم كسب هذا عن ونشأ العلوم، وكلية اآلداب
وستظهر اآلن، منذ املستقيص للباحث واضحة ولكنها بعد نتائجه تظهر لم أيًضا شك
الذين املعلمني ألن اإلصالح؛ بهذا التعليم انتفع الزمان، من قليل بعد جميًعا للناس جلية
الجامعة يف يدرسونها فهم سيعلمونها، التي املواد يف بعيد حدٍّ إىل يخصصون اآلن يهيئون
ال الكليتني من خرجوا إذا فهم وتعمق، تخصص دراسة يدرسونها وهم أعوام، أربعة
يحملون وال العلوم، من ذاك أو القسم هذا يف يحملونها وإنما العلوم، يف اإلجازة يحملون

اآلداب. أقسام من ذاك أو القسم هذا يف يحملونها وإنما اآلداب، يف اإلجازة
عىل بإجازاتها، ظفروا الذين من ضخًما عدًدا أخرجت قد كانت املعلمني مدرسة ولكن
املدارس، يف املناصب ينتظر الضخم العدد هذا وكان آنًفا، لك فصلته الذي االختالف ذلك
بدرجاتها، يظفرون الذين من ضئيًال عدًدا إال األوىل أعوامها يف تخرج ال الجامعة وكانت
إىل وجدت ما الجامعيني من الضئيل العدد هذا املعارف وزارة قاومت فقد ذلك ومع
وإخالص؛ رصاحٍة يف هنا نسجلهما أن ويجب اليرس أشد يسريين لسببني سبيًال مقاومته
فهم املعلمني مدرسة من خرجوا قد الوزارة يف التعليم أمور عىل املسيطرين أن أولهما:

بالطبع. مدرستهم وأبناء زمالءهم يؤثرون
أنها أظن وما طعًما، لها تعرف أو الجامعة تسيغ تكن لم املعارف وزارة أن والثاني:
كانت فقد وهضمهم، وإساغتهم الجامعيني ذوق اآلن إىل ومعدتها وحلقها فمها عودت قد
من يخرجون الذين وإىل الجامعيني إىل أظن فيما تنظر، زالت وما تنظر، املعارف وزارة
وقد أيًضا، والريبة الشك ومن واإلشفاق الخوف من كثري فيها نظرات خاصة اآلداب كلية
متصلة، خصومات فيه الوزارة وبني بينهم وكانت الضيق، أشد بهذا الجامعيون ضاق
هنا أسجلهما أن حقي من أن أظن متناقضني، موقفني الخصومات هذه من أقف وكنت

للتاريخ. حق هو وإنما يؤذي وال يرض ال رصاحٍة يف تسجيلهما أصبح أن بعد
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وبينت أخرى أحيانًا ولوَّمتهم أحيانًا أتهم هدَّ الساخطني الجامعيني إىل خلوت إذا كنت
التخرج إىل سبقوهم وقد مثلهم مرصيون املعلمني مدرسة إجازة يحملون الذين أن لهم

املناصب. شغل إىل يسبقوهم أن الحق فمن
الخصام أشد خاصمتهم املعارف وزارة يف األمر عىل املرشفني القيت إذا وكنت

الرش. من يشءٍ إىل وبيني بينهم األمر انتهى وربما الجدال أعنف وجادلتهم
من متبطًال كان من املعارف وزارة وشغلت األعوام هذه مضت النحو هذا وعىل
إىل مضطرة الوزارة وأصبحت اآلن، منذ للجامعيني الجو وخال املعلمني مدرسة خريجي
١٩٢٩ عام يف أنشئ الذي الرتبية معهد ولكن املعلمني، إىل احتاجت كلما منهم تختار أن
مدرسة فيه تورطت الذي االضطراب من يربأ ولم ة ُميرسَّ وال سهلة أمامه الطريق يجد لم
الشوك من تجني ال أنك وهو مىض، فصٍل يف قلته ما االضطراب هذا ومصدر املعلمني،

بالطبع. املعارف وزارة هو هنا والشوك العنب،
وأرصت للجامعة، أمره وترتك الرتبية معهد عن يدها تكف أن املعارف وزارة أبت فقد
مدارسها يف إليهم تحتاج الذين املعلمني لها يخرج أنه بحجة لنفسها به تحتفظ أن عىل
والصواب املنطق آثرت املعارف وزارة أن ولو عليه، التام اإلرشاف لها يكون أن من بد فال
املعلمني لها ان تعدَّ ألنهما العلوم؛ وكلية اآلداب كلية عىل التام إرشافها لفرضت التفكري، يف
املعارف وزارة ولكن الفنية، الناحية من الرتبية معهد يعدهم كما العلم يف تعدانهم أيًضا،
زالت ما أنها والغريب يكفي، وهذا النحو هذا عىل فكرت وإنما صوابًا وال منطًقا تؤثر لم

اآلن. إىل النحو هذا عىل تفكر
منها الرش، من ألوان الرتبية معهد بشئون املعارف وزارة استئثار عن نشأت وقد
يجب وال االبتدائية املدارس يف للتعليم الطالب يعد األول قسمني: املعهد هذا جعلت أنها
النحو هذا وعىل الثانوية، بالشهادة يظفروا أن يكفي وإنما جامعيني، طالبه يكون أن
ونقصت وشوهتها مسختها أن بعد القديمة املعلمني بمدرسة املعارف وزارة احتفظت

العلم. من فيها يدرس كان ما ونقصت فيها الدراسة أمد
أن يجب الذي العايل القسم وهو الثانوية، املدارس يف للتعليم الطالب يهيئ والثاني
ثالثة األول القسم يف الدراسة أمد املعارف وزارة جعلت وقد الجامعيني، من طالبه يكون
وأسخطت جميًعا القسمني طالب أسخطت أنها والظريف عامني، الثاني القسم ويف أعوام
أُغلق املستقبل ألن سخطوا فقد االبتدائي القسم طالب فأما جميًعا؛ القسمني عىل نفسها
العايل القسم طالب وأما االبتدائي، التعليم يف حياتهم ينفقوا أن وقىضعليهم وجوههم يف
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بينها ا جدٍّ بعيد الفرق أن به توصف ما أقل بيئٍة يف أنفسهم وجدوا ألنهم سخطوا فقد
أكثرها جهوٍد يف وقتهم يضيعون أنهم ووجدوا منها، خرجوا التي الجامعية البيئة وبني
ويضيعونه املعهد يف ينفقونه الذي الطويل الوقت هذا إىل يحتاج ال وأقلها عقيم سخيف
من فمنهم الثانوية، املدارس يف العمل يجدون ال كله هذا بعد أنهم ووجدوا أعمارهم، من
يف يعمل من ومنهم الثانوي، التعليم يف للعمل أُِعدَّ أن بعد االبتدائية املدارس يف يعمل
نشأ وقد هذا، غري يأملون جميًعا كانوا وقد الدواوين يف يعمل من ومنهم الحرة، املدارس
أنفسهم يرضوا فلم بها، ضيقني لها كارهني أعمالهم عىل الشبان أقبل أن السخط هذا عن
املعهد إبعاد عن نشأ الذي الرش ألوان من لون فهذا نفسها، املعارف وزارة يرضوا ولم

الجامعة. عن
إىل محتاجة بأنها املعارف وزارة شعرت فقد فكاهة، من يخلو ال آخر لوٌن وهناك
مع الجامعيات الفتيات يقبل أن الطبيعي وكان املعلمني، إىل محتاجة هي كما املعلمات
بالطبع. إليها يأوين التي الخاصة دارهن لهن تكون أن الدرسعىل أثناء املعهد يف زمالئهن
يظهر، فيما األخالق، عىل الخطر من أن رأى باشا عيىس حلمي املعايل صاحب ولكن
ا، خاصٍّ معهًدا لهن الوزارة فأنشأت املعهد يف الدروس إىل مًعا والفتيان الفتيات يختلف أن
يف الدروس إىل مًعا اختلفوا قد والفتيان الفتيات هؤالء أن جهلت، أو الوزارة، ونسيت
عيىس باشا حلمي ترك وقد املعهد، يدخلوا أن قبل األقل عىل كاملة أعوام أربعة الجامعة
زال ما بالفتيات الخاص املعهد هذا ولكن التقاليد، سلطان بعده وضعف املعارف وزارة

مفعوًال. كان أمًرا يقيضهللا حتى يظهر فيما قائًما وسيظل قائًما
خطًرا أشد وهو املعهد بأمر الوزارة استئثار عن نشأ الذي الرش ألوان من آخر ولوٌن
حملة من العايل القسم طالب يكون أن قبلت التي املعارف وزارة أن وهو قدمنا؛ ما كل من
إىل محتاجون الطالب هؤالء أن يف تفكر لم العلوم يف والبكالوريوس اآلداب يف الليسانس
وإنما الجامعة، يف دروسها إىل يختلفون كانوا التي الجامعية الطبقة نفس من أساتذة
التعليم بأعباء للنهوض بعُد تُهيَّأ لم أنها كثرتهم به توصف ما أقل معلمني عليهم فرضت
والحب الثقة من لألساتذة ينبغي ما الطالب نفوس يف تشيع أن تستطيع ال وأنها العايل،
والطالب الطالب، من عليه يقبلون للذين سجنًا املعهد أصبح أن هذا عن نشأ وقد واالحرتام،
الذي هذا وبعض القوت. كسب إىل الوسائل من وسيلة ألنه كارهني؛ عليه يقبلون ذلك مع
اإلخفاق، أشد أخفقت قد التجربة أن عىل القاطعة الحجة إلقامة يكفي اآلن عليك عرضته
رغب وقد الجامعة إىل الوزارة عن الرتبية معهد يحول بأن يقيض التفكري أيرس أن وعىل
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خاضًعا باملعهد تحتفظ أن عىل حريصة زالت ما املعارف وزارة ولكن ذلك، يف الربملان
لسلطانها.

اإلصالح، إىل حاجٍة يف املعهد بأن املؤملة التجربة هذه أثناء املعارف وزارة شعرت وقد
لجنة له وألفت العلوم وكلية اآلداب كلية فيه واستشارت وفكرت اإلصالح هذا يف ففكرت
وزارة إىل رفعتها نتائج إىل وانتهت اللجنة هذه عملت وقد الجامعة ومن منها مشرتكة
بينها عليه االتفاق تم ما الوزارة تنفذ أن املنتظر وكان ،١٩٣٧ سنة صيف يف املعارف
وألفت كله هذا عن أعرفها ال وألسباٍب فجاءة عدلت يوم ذات يف ولكنها الجامعة، وبني
تُعَلن تكد لم التي الجديدة االقرتاحات من طائفة اللجنة هذه عىل وعرضت جديدة، لجنة
إىل فيه محتاجني كانوا وقٍت يف عنيفة ثورة اآلداب كلية طالب لها ثار حتى الصحف يف

للدرس. والفراغ الهدوء
التقرير هذا بركات باشا الدين بهي السعادة املعارفصاحب وزير إىل رفعُت هنالك
نظام، من الرتبية ملعهد يكون أن ينبغي فيما رأيي يصور ألنه هنا؛ نصه أثبت الذي
من ألوانًا الوزير عىل وعرضت التقرير هذا يف املرونة آثرت إني أقول أن أحب ولكني
التعبري، هذا صح إن التسامح من يشء فيه وبعضها ا حقٍّ املصلحة يالئم بعضها النظم

إليه. انتهى الذي الرش من وتهون املعهد أمر من تصلح حال كل عىل كلها ولكنها
التقرير: نص هو وهذا

الدراسة بني الفصل وجوب وهي الرتبية، معهد إنشاء إىل دعت التي الفكرة
كانت فقد أخرى، جهٍة من والجهد املال يف واالقتصاد جهٍة من والفنية العلمية
وبني الطالب بني فتحول الدراستني هاتني بني تجمع العليا املعلمني مدرسة
يتصل فيما إليه حاجة ال تكراًرا الجامعة أنشئت منذ وكانت منهما، كلٍّ إتقان
وتضيع إنفاقها إىل حاجة ال أمواًال الدولة تكلف فكانت واآلداب، العلوم بدراسة
أنفع لكانت والعلوم اآلداب كليتي يف أنفقت لو جهوًدا والطالب األساتذة عىل

وأجدى.
بينها حالت التي الشوائب بعض من تخلص لم املعهد إنشاء فكرة ولكن
تذليلها من بد ال عقبات نفسه املعهد سبيل يف ووضعت الصحيح اإلنتاج وبني
الخاصة االعتبارات فوق تكون أن يجب العامة املنفعة ألن إزالتها؛ من بد ال بل

تكن. مهما والبيئات األفراد بحياة تحيط التي
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التي الجهات جميع من حسنًا استعداًدا تصادف لم املعهد إنشاء فكرة أن والواقع
ما حدٍّ إىل بالجامعة الظن سيئة املعارف وزارة كانت فقد األمر، هذا مثل يعنيها كان
وزارة وكانت تبعة، من احتملت وما خطة من لنفسها رسمت فيما بنجاحها الثقة قليلة
ألفته ما كل يخالف كان الجامعية الدراسة نظام ألن هذا؛ موقفها يف معذورة املعارف
وكانت اإلنكار، موقع منها وقع وربما الغرابة موقع منها يقع فكان الدراسية النظم من
عندها أن مع الجديد، النظام هذا عىل املعلمني بتخريج الجامعة إىل تعهد أن يف ترتدد
األمر انترصآخر الصواب أن عىل حسنًا. قياًما بواجبها قامت وقد مألوفة نظم لها مدرسة
وحني باشا، محمود محمد الرفيع املقام صاحب حرضة عهد يف املعارف وزارة وقبلت
مدرسة تحويل لها وزيًرا باشا السيد لطفي أحمد األستاذ املعايل صاحب حرضة كان
ولكن الخالص، العلمي الدرس يف الجامعة عىل واالعتماد رصفة، فنية مدرسة إىل املعلمني
وهذه كالعقيم، أو عقيًما اإلصالح لهذا املعارف وزارة قبول جعلت أخرى فكرة نشأت
نفسها املعارف لوزارة يكون أن يجب املعلمني يخرج الذي الفني التعليم أن هي الفكرة
يف املعلمني مدارس أن ومع والتقاليد، النظم من الوزارة يف مألوف هو ملا يخضع وأن
اللذين الخبريين أن ومع الجامعات من املايضأجزاء القرن أواخر منذ أصبحت قد أوروبا
يكون بأن أشارا قد والجامعة املعلمني مدرسة بني العالقة يف املعارف وزارة استشارتهما
وال به تحتفظ أن إال املعهد إنشاء عند املعارف وزارة أبت فقد الجامعة، من جزءًا املعهد

نفًعا. وأقلها الصالت أضعف إال الجامعة وبني بينه تجعل
ظهر حتى حياته من األول العام يقيض يكد ولم الجامعة عن بعيًدا املعهد فنشأ

الوزارة. عليها أنشأته التي الحال هذه عىل البقاء يستطيع ال أنه جليٍّا ظهوًرا
الجامعة يف تخرجوا قد املدارسالثانوية يف للتعليم يستعدون الذين املعهد هذا فطالب
بحظٍّ أخذوا هم ثم املعهد، يف يجدوه لم الخاص الدرايس النظام من نوًعا فيها وتعودوا
املدارس يف الصالح املعلم لتكوين به االكتفاء يصح ال قليل فهو حسنًا يكن مهما العلم من
العلم من حظهم ليقوُّوا ما حدٍّ إىل العلمي الدرس يف يستمروا أن من بد فال الثانوية،
العلمية الدراسة وهذه له، يفرغ أن يريد الذي الفرع يف يتخصص أن منهم كلٌّ ويستطيع
الطالب هؤالء تمكن ال املعهد عىل فرضت التي والنظم الجامعة، غري يف تكون أن يمكن ال
يسري املعهد أن ا جدٍّ واضًحا ظهوًرا وظهر دروسها، إىل ويختلفوا بالجامعة يتصلوا أن من
العلوم، من بها يتصل وما وفروعها الرتبية يف علماء لتخريج أنشئت مدرسة طريق يف
أنفق إذا الطالب أن وواضح يشء. كل قبل التعليم مهنة الطالب ليعلم أنشئ إنما أنه مع
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درس ما وبني بينه العهد بَُعد بها، يتصل وما الرتبية درس يف كاملتني سنتني حياته من
ا مستعدٍّ نفسه وجد الثانوية املدارس يف يعلِّم أن أراد إذا حتى العلم، من الجامعة يف
كالرجل يعلمها، أن يجب التي املادة من الحظ قليل ولكنه الفنية، بوسائله مزوًدا للتعليم
إال منه يجد ال أو فيه، يسبح الذي املاء يجد ال ولكنه ويتقنها السباحة يحسن الذي
بينه حالت الصعوبات من طائفة أحس نفسه املعهد أن ذلك بالسباحة؛ يسمح ال قليًال
التي العتيقة الدقيقة اإلدارية بالنظم مقيد فهو األكمل، الوجه عىل أغراضه تحقيق وبني
النمو، وبني املدارس هذه بني تحول والتي تتبعها التي واملدارس املعارف وزارة بني تصل
اإلدارة مجالس أن التجربة أظهرت وقد الشكوى، يف وتلح املدارس، هذه منها تشكو والتي
املدارس، هذه عىل املنتج باإلرشاف لها يسمح ال حدٍّ إىل السلطة ضيقة العليا للمدارس
النظام هذا من تشكو التجارة ومدرسة الزراعة ومدرسة الهندسة مدرسة أن رأينا وقد
نظام لها يكون أن يف أو بالجامعة االتصال يف شديدة رغبة وتظهر منه التخلص يف وتلح

الجامعي. النظام يشبه
من إذَْن بد فال ،١٩٣٥ سنة الجامعة إىل ت فُضمَّ تتمنى كانت ما لها تحقق وقد
يسمح وال باالستفادة للطلبة يسمح ال الذي املأزق هذا من الرتبية معهد إلخراج السعي
تسري أن ذلك سبيل وإنما اآلمال، من تحقيقه إىل يطمحون ما وتحقيق باإلفادة لألساتذة
مدرسة أن كما الجامعة من جزءًا الرتبية معهد فتجعل األخرى البالد تسري كما مرص
الصالح النموذج يظهر فيما هي املدرسة وهذه الجامعة من جزء الفرنسية العليا املعلمني
السابق الربملان فيه ورغب مرة غري بذلك نفسه املعهد طالب وقد العليا، املعلمني ملدارس

تلح. زالت وما نفسها الجامعة فيه وألحت األوىل، دورته يف الحكومة إىل
يخرجان الرتبية معهد أو املعلمني مدرسة أن وهو الفكرة، هذه عىل اعرتاض هناك
يحق التي الحكومة لسلطان ا تامٍّ خضوًعا يخضعا أن من بد فال الثانوية للمدارس املعلمني
اليسري، التفكري أمام يثبت االعرتاضال وهذا العام، التعليم عىل ترشف أن عليها ويجب لها
الجامعة ألن وذلك الحكومة؛ سلطان عن يخرجه ال بالجامعة عندنا الرتبية معهد فاتصال
خضوع الربملانية للرقابة خاضعة وهي قوانني وتنظمها بقانون أنشئت مرصحكومية، يف
كلياتها يف الدراسة ومناهج الربملان، عىل تعرض فقوانينها الحكومة، مصالح من غريها
أمام عنها مسئول املعارف ووزير الربملان، عىل تعرض وميزانيتها الربملان، عىل تعرض
الحكومة فرقابة وزارته، منها تتألف التي األخرى املصالح عن مسئول هو كما الربملان
لرقابة تخضع الجامعة أن األمر يف ما وكل وأوسعها، معانيها بأكمل متوفرة الجامعة عىل
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هناك فليس الوزارة، هذه مكاتب رقابة من وتفلت األعىل رئيسها هو الذي املعارف وزير
عىل الجامعة، إىل انضم إذا الحكومة رقابة من الرتبية معهد يفلت أن من إذن خوف
يخرج إنه حيث من املعارف وزارة وبني املعهد بني قوية صلة هناك تكون أن نفهم أننا
كل مطابًقا الرتبية معهد نظام يكون أن نريد ال ولذلك مدارسها؛ يف يعملون الذين املعلمني
مجلسه يف املعارف وزارة تمثل أن نرى وإنما األخرى، الجامعية الكليات لنظام املطابقة

يأتي: ما أقرتح فإني الفكرة هذه بقبول تفضلتم فإذا اآلن، تمثيلها يشبه قويٍّا تمثيًال

املستقلة وحداتها من وحدة يكون أن عىل املرصية الجامعة إىل الرتبية معهد يضم (١)
السبع. كلياتها شأن االستقالل يف شأنه

وزارة فيه وتمثل املساعدين وأساتذته أساتذته من يتألف مجلس للمعهد يكون (٢)
هذا يف الوزارة تمثيل أما العلوم؛ وكلية اآلداب كلية فيه تمثل كما قويٍّا تمثيًال املعارف
وبني املعهد بني الصلة فلتحقيق الكليتني تمثيل وأما إليه، اإلشارة سبقت فلما املجلس

أحيانًا. باألساتذة تمدانه وقد بالطالب تمدانه اللتني املدرستني
ويعني تتجدد أن يجوز سنوات خمس ملدة ناظًرا املعهد لهذا املعارف وزير يعني (٣)

أدبيٍّا. واآلخر علميٍّا أحدهما يكون وأن جامعيني يكونا أن عىل وكيًال، له

من يستتبعه وما الجامعي النظام الرتبية ملعهد ُضمن االقرتاحات، هذه ُقبلت فإذا
الجامعية القوانني حدود يف ميزانيته يف الترصف وحرية التعليمية والحرية األفق سعة
لنيل االستعداد امليضيف عىل والقدرة وأساتذتهم، بكلياتهم املتني االتصال للطالب وضمن
اإلرشاف املعارف لوزارة وضمن الفنية، الدراسة من بحظهم األخذ مع الجامعية، الدرجات
ناظره يعني املعارف وزير دام وما مجلسه يف ممثلة دامت ما املعهد هذا عىل املعقول
الكلية انتخاب بعد الوزير يعينه الكلية فعميد الكليات؛ يف متبع هو ما خالف عىل ووكيله

الوزير. يعينه وال زمالؤه ينتخبه الكلية ووكيل سنني، ثالث كل انتخابه ويتجدد له،
لنفسه وسيعد الكليات تمثل كما الجامعة مجلس يف سيمثل املعهد أن ا جدٍّ وواضح
الحكومة. إىل رفعها قبل إلقرارها الجامعة مجلس عىل ويعرضها منها له بد ال التي اللوائح
صلتها من أقوى صلة به املعارف لوزارة الكليات من كلية سيصبح موجزة وبعبارة
والئحته األساسية الئحته لنفسه املعهد يضع أن يف الخري يكون ويومئذ األخرى، بالكليات
وتبسط الدراسة خطط تنظم الالئحتني هاتني ويف الكليات، تفعل ما نحو عىل الداخلية
مجلس هو فني مجلس عىل بالطبع الالئحتان هاتان وتُعرض وبرامجها، مناهجها
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عىل ثم الوزراء مجلس عىل األوىل فعرض الوزير معايل إىل ُرفعتا أقرهما فإذا الجامعة،
املرسوم. بها ليصدر الوزراء مجلس عىل الثانية وعرض القانون، بها ليصدر الربملان

حاجة يالئم ما ووضع املعهد تنظيم يف والتثبت والروية باألناة تسمح الخطة وهذه
النظام. من مرص يف التعليم

إبقاء تؤثرون وقد القبول موقع معاليكم نفس من االقرتاحات هذه تقع ال وقد
يشبه باستقالل املعهد يستمتع أن أقرتح الحال هذه ويف الجامعة، عن منفصًال املعهد
له ينشأ وأن منتج، حر تعليم لكل أسايس رشط االستقالل هذا ألن الجامعة؛ استقالل
املساعدين، وأساتذته املعهد أساتذة من يتألف وهو األساتذة مجلس أحدهما مجلسان:
اختصاصات له وتكون األعىل مجلسه واآلخر الكليات، مجالس اختصاصات له وتكون
يف املكاتب برقابة متأثر غري لرقابته وخاضًعا بالوزير متصًال ويكون الجامعة، مجلس
وزارة يف تبَق لم أن بعد سيما وال ترضه وقد تنفعه لن الرقابة هذه ألن املعارف؛ وزارة

العايل. للتعليم إدارة املعارف
والثانية: نفسه، املعهد األوىل: ثالث؛ جهات األعىل املجلس هذا يف تمثل أن من بد وال
وال الجامعة والثالثة: املعلمني، من إليهم تحتاج ما املعهد من تستمد التي املعارف وزارة
الدقيق التعاون تحقيق من بد وال بالطالب، تمدانه ألنهما اآلداب؛ وكلية العلوم كلية سيما

املعهد. وبني بينهما
نحو عىل الداخلية والئحته األساسية الئحته لنفسه املعهد يضع أن يف حينئذ والخري

الجامعة. إىل املعهد ضم لو اقرتحت ما
يظل أن لون تفضِّ وقد حسنًا قبوًال معاليكم من الثاني االقرتاح هذا يصادف ال وقد
لسلطان املدارس من كغريه وخاضًعا للوزير، ال املعارف لوزارة تابًعا هو كما املعهد
أو الرأي هذا تؤثروا أن االستبعاد كل أستبعد أني ومع االستقالل، من له حظ ال الوزارة
للهيئات ينبغي وملا التعليم، حرية يف الخاصة آرائكم من أعرفه ملا االتجاه هذا تتجهوا
بالنظر تتفضلوا أن أرجو أموًرا معاليكم عىل أعرض فإني االستقالل من العليا التعليمية

بها: والعناية فيها
األوىل: بينهما: التفريق من بد ال فكرتني بني تفرق لم اآلن، إىل املعارف، وزارة أن األول:

العلوم. من بها يتصل وما الرتبية يف إخصائيني أساتذة تخريج
وقد املختلفة، العلم فروع الثانوية املدارس يف يدرسون أساتذة تخريج والثانية:
قوم عىل وفنونها وعلومها الرتبية يف التعمق فرض أن الفكرتني هاتني اختالط عن نشأ
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التعمق، هذا إىل يحتاجون ال أنهم مع األجنبية اللغات أو الجغرافيا أو التاريخ سيعلمون
يف يتعمقوا أن إىل حاجة أشد ولعلهم التدريس، مهنة يعلمهم ما إىل يحتاجون وإنما
املدارس يف املعلمني أن من اآلن نشكو ونحن املدارس، يف سيعلمونها التي الفروع
حظهم تقوية من بد فال يدرِّسونها، التي املواد التخصصيف من الحظ ضعاف الثانوية
يحتاجون ما ليفرغوا إليه يحتاجون ال بما نرهقهم أال من بد وال التخصص هذا من

إليه.
من بني تفريق دون الجامعة من تخرجهم بعد الطالب عىل سنتني ففرض وإذَْن
من بد ال إرساف العلم فروع من آخر فرٍع أي يف يتخصص ومن الرتبية يف يتخصص
والجامعة الوزارة بني املشرتكة اللجنة اقرتحتها التي الطريقة أن أعتقد وأنا إصالحه،
كليتي من للمعهد الطالب يختار أن تقتيض فهي املثىل؛ الطريقة هي املعلمني لتخريج
املسابقة، من بنحٍو اختيارهم يكون وأن سنتني، فيهما ينفقوا أن بعد واآلداب العلوم
الدقيقة للرقابة فيه فيخضعون املعهد يف الداخيل النظام عىل الطالب هؤالء يقبل ثم
أيًضا، السرية ويف القول ويف التفكري يف والدقة النظام ليتعود املعلم إليها يحتاج التي
أن عىل وفنونها، بالرتبية تتصل التي والدروس املحارضات بعض املعهد يف ويسمعون
يظفروا حتى الجامعة دروس إىل االختالف ذلك أثناء ويكلفون متقنة ولكن قليلة تكون
عىل املدارس يف التعليم يكلفوا أن ذلك بعد ويجوز البكالوريوس، أو الليسانس بدرجة
أن عىل املعهد، يف والدرس املحارضات لبعض استماعهم يستمر وأن التمرين سبيل
يف ثبتوا املعهد بإجازة وظفروا أتموها فإذا األوىل، السنة يف متواضعة مرتبات يُمنَحوا

كاملة. مرتباتهم وُمنِحوا مناصبهم
كاملتني سنتني املعهد يف يبقون فهؤالء الرتبية علوم يف تخصيصهم يراد الذين أما
علوم يف جامعية درجة عىل الحصول يُكلَّفوا أن يحسن وقد الجامعة، من التخرج بعد
املفتشني وبعض فيها الرتبية وأساتذة املعلمني مدارس نظار يكون هؤالء ومن الرتبية،
الطفولة بشئون يتصل ما كل يف عليهم الوزارة تعتمد أن يمكن والذين الوزارة، يف

عام. بوجٍه األويل التعليم وشئون
الرتبية معهد من وإجازة جامعية بدرجٍة الشاب يظفر أن يكفي ال أنه الثاني: األمر
االتصال الشبان لهؤالء يتاح أن من بد ال بل الوجوه؛ جميع من مرضيًا معلًما ليكون
وقد علومهم إتقان من يمكنهم ذلك العليا، العلمية بدرجاتها والظفر بالجامعة الوثيق
ويرتقون حسنًا إنتاًجا العلم يف ينتجون الذين األفذاذ األخصائيون بعضهم من يكون

نفسها. الجامعة يف التعليم إىل
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هذه من يُكتَفى وأال الجامعة، وبني بينهم الصلة تُقَطع أال يجب هذا أجل ومن
ويجعل الجامعة دروس إىل االختالف من الطالب يمكن وإنما وأهونها بأيرسها الصلة
عىل الحصول أن كما الثانوي التعليم لتكليفهم رشًطا املاجستري درجة عىل حصولهم

الجامعة. يف للتعليم رشط الدكتوراه درجة
ولكنهما متناقضني يظهران شيئني إىل محتاج للتعليم يتهيأ الذي الشاب أن الثالث: األمر
تعوده التي الشديدة املراقبة هذه إىل محتاج صاحبه؛ منهما كلٌّ يكمل األمر حقيقة يف
هذه إىل نفسه الوقت يف ومحتاج والعمل، والقول التفكري يف النظام من إليه أرشت ما
لخصب واألخري األول الرشط هي والتي تَُحد، تكاد ال التي الواسعة العلمية الحرية

الصحيح. العلمي واإلنتاج العقل
الجو يف الرتبية معهد طالب يعيش بأن إال ممكن األمرين هذين تحقيق أن أظن وما

الدقيق. املنظم الرتبية معهد جو يف الجامعة طالب يعيش وأن الحر، الجامعي
جزءًا الرتبية معهد يصبح أن وهو األول: اقرتاحي إىل رجعت قد األمر آخر أني وأرى
يفصل الذي الوحيد البلد هي ومرص ذلك من يمنعنا الذي ما أدري ولست الجامعة، من

الجامعة. وبني الرتبية معهد بني
فرصة الكربى اإلصالحية الفكرة لهذه أتاح قد وجل عز هللا يكون أن أرجو لذلك
ملصلحة نتمنى ما خري فذلك يديكم عىل تحقيقها ويجعل معاليكم بها فتقتنع النفاذ

واملتعلمني. التعليم
أن له يتح ولم املعارف، وزارة عىل إرشافه يطل لم بركات باشا الدين بهي ولكن
إيلَّ يتحدث يكد لم أنه والثناء الشكر مع له أسجل أني عىل الرتبية، معهد أمر يف يقيض
ووعد اتخذ، قد كان إجراء كل وقف حتى التقرير هذا ويتلقى مني ويسمع املعهد أمر يف
عميقة مناقشة الجامعة وبني بينه تكون حتى فيه يقيض وأال مهل، عىل األمر يدرس بأن

التعليم. مصلحة يحقق بما االقتناع إىل تنتهي
صاحب عىل أخرى مرة املعهد قضية وعرضت الوزارة، فرتك ذلك عن الرجل أعجل ثم
من ولغريها لها فألف خاصة؛ عناية القضية بهذه باشا هيكل عني وقد باشا، هيكل املعايل
اللجنة ودرست والوزارة، الجامعة فيها ومثلت رياستها توىل لجنة املعلمني إعداد شئون
الجامعة أمل تحقق لم إن نتائج إىل الدرس هذا من وانتهت عميًقا، درًسا املوضوع هذا
الرتبية ملعهد الطالب يُتخري أن وهو جوهره حققت به، بأس ال مقداًرا منه حققت فقد كله
عليهم ترشف وأن الثالثة، السنة بلغوا إذا والعلوم اآلداب كليتي طالب من زمالئهم بني
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اليومية، حياتهم ويمس درسهم يمس دقيًقا متصًال إرشاًفا والجامعة املعهد من لجنة
املعهد يف أقاموا الجامعية بالدرجة ظفروا فإذا املنظم، والبحث املنظمة للحياة ويهيئهم

التعليم. وفن الرتبية مواد من إليه يحتاجون ما أثنائها يف يحسنون سنة
اللجنة، إليها انتهت التي النتائج هذه صارت إالم الحديث هذا أميل وأنا أدري ولست

الصالح. املعلم إلعداد يمكن ما أقل أنها أعلم ولكني
االبتدائي القسم إلغاء وهي اللجنة: إليها انتهت الخطر عظيمة نتيجة أنىس كدت وقد
العام التعليم بشئون ينهض أال يريد الذي الجامعة رأي إىل والرجوع الرتبية، معهد من

الثانوي. التعليم أول إال ليس األمر حقيقة يف االبتدائي التعليم ألن الجامعيون؛ إال
ألسباٍب الجامعة إىل بضمه رهني الرتبية معهد إصالح بأن الثقة كل واثٌق فأنا وبعد،
أرجو الذي االستقالل هذا من املعهد إليه انتهى ما ولكن املوضع، هذا غري يف سأعرضلها

يشء. ال من خري مجديًا صحيًحا يكون أن
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املايض، القرن يف العقلية حياتنا ظروف إليه اضطرتنا االضطراب ألوان من آخر ولون
لنخلص طويل زمن إىل نحتاج قد أننا ويظهر اآلن، إىل منه نخلص أن نستطع لم ولكننا
تعقيًدا يوم كل يف تزيده وشهواتها السياسة وألن اليشء بعض نفسه يف معقد ألنه منه؛

العربية. للغة املعلمني بإعداد يتصل الذي هذا وهو تعقيد: إىل
اللغة تعليم أن قرن نصف من أكثر منذ التعليم شئون عىل املرشفون أحس فقد
التعليم يف به ظفرنا الذي للتقدم مالئًما ليصبح العناية من كثرٍي إىل محتاج العربية
اإلرساف من حينئٍذ ملكانه املهمة بهذه ينهض أن يستطيع ال األزهر أن وأحسوا املدني،
يقبل أن عن بل الحديث، العلم يسيغ أن عن والعجز التجديد، عىل واالمتناع املحافظة، يف
تكوين بعيد حدٍّ إىل يجاري أن يجب العربية للغة املعلم تكوين أن وأحسوا فيه، التفكري
املدارس يف يتعلمون الذين أن جهة من فرأوا نظروا ولكنهم العلم، مواد من مادٍة ألي املعلم
من معقول بحظٍّ يأخذوا لم ألنهم املهمة؛ بهذه للنهوض صالحة تهيئة يُهيَّئوا لم املدنية
جهٍة من ورأوا وآدابها، اللغة يف تخصٍص لكل األصل هي التي اإلسالمية العربية الثقافة
من عنف يف انتزاعها وأن تُجَحد، ال قوية صلة الدين وبني العربية اللغة بني أن أخرى
ففكروا إليه، حاجة ال ما االضطراب من يحدث وقد يقال، كما الخواطر يثري قد األزهر
وتكون الحديث والتعليم القديم التعليم بني وسًطا شيئًا تكون خاصة مدرسة إنشاء يف
بالثقافة حسن حدٍّ إىل تثقفوا قد أزهريون طالب فيها يؤخذ الحياة؛ وبني األزهر بني صلة
يُكلَّفون ثم معقول بمقداٍر وفروعها املدنية العلوم أصول من يثقفون ثم اإلسالمية العربية

العلوم. دار مدرسة أنشئوا كله هذا أجل ومن العامة، املدارس يف العربية اللغة تعليم
موفقة خطوة املايض القرن أواخر يف كان قد العلوم دار إنشاء أن يف شكٍّ من وما
الحياة لظروف حسن تقدير عىل وتدل الحديث التعليم بحاجة صادق شعوٍر عىل تدل
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من بريئًا معتدًال مرص يف التطور يكون أن يف الرغبة عىل وتدل واالجتماعية السياسية
والعنف. الغلو

أجياًال فأنشأت منها يُنتَظر كان ما حققت قد العلوم دار أن يف أيًضا شكٍّ من وما
التعليم أجيال من املحافظة عىل وأحرص األزهر أجيال من التجديد إىل أدنى املعلمني من

املدني.
تريده كانت ما الءم لعله وجٍه عىل العربية اللغة بتعليم األجيال هذه نهضت وقد
اإلخالص، كل مخلص ولكني املدنية، املدارس بيئات تريده كانت وما املعارف، وزارة
إحياء من تحقق لم العلوم دار خريجي من األجيال هذه أن أقرر حني الصدق، كل صادق

منها. ينتظر أن وحريٍّا بها، يظن أن خليًقا كان ما وآدابها العربية اللغة
األجيال هذه عىل كثري فضل لهم نابهني أساتذة شكٍّ غري من أخرجت قد العلوم ودار
وقد مقتنًعا، لست ولكني األخرية، سنة الخمسني يف املتعلمني من مرص عىل تعاقبت التي
أو خطر، ذا شيئًا العربية اللغة حياة يف أحدثوا قد بأنهم أقتنع، أن السهل من يكون ال

بالبقاء. خليًقا شيئًا تراثها إىل أضافوا
هذا أثناء وصوره أشكاله يف تطور كما ومادته، موضوعه يف العربي األدب تطور وقد
أن يوشك ارتقاء أساليبه ارتقت كما معروفة تكن لم فنون فيه فنشأت الحديث، العرص
بمقداٍر إال هذا من يشءٍ يف تشارك تكد لم العلوم دار أن املحقق من ولكن طفرة، يكون

واآلثار. النتائج من تحدث أن خليقة كانت ما يالئم ال ا جدٍّ ضئيل
دار من يخرجوا لم العرص هذا يف املرصي أدبنا بهم امتاز الذين الشعراء فكبار
أو صربي أو شوقي أو حافًظا أن أعرف وما أساتذتها، عن العلم يتلقوا ولم العلوم،
املدرسة هذه يف العلم دروس إىل اختلفوا قد األفذاذ شعرائنا من غريهم أو البارودي
كثرتهم تخرج املايضلم القرن أواخر منذ املرصي الرأي قادوا الذين الكتاب وكبار املوقرة،
ومصطفى وهيكًال السيد لطفي أن أعرف وما العلم، فيها تتلقَّ ولم املدرسة، هذه من
العقل ئُوا نشَّ الذين الكتاب من وأمثالهم املازني وإبراهيم العقاد وعباس الرازق عبد
واملفكرين املصلحني وكبار العلوم، دار تالميذ من كانوا قد الحديثة األجيال هذه يف املرصي
أن أعرف وما أيًضا، املدرسة هذه من يخرجوا لم االجتماع وشئون والسياسة الدين يف

إليها. اختلفوا أو املدرسة هذه من خرجوا قد أمني وقاسم زغلول وسعد عبده محمد
بهذه ا جدٍّ التأثر قليل الحديثة املرصية نهضتنا عليه تعتمد الذي األدبي فاإلنتاج
يرد أن إىل العرصمضطر هذا يف املرصية اآلداب يؤرخ من أن يف شكٍّ من وليس املدرسة،
الحديث. املدني التعليم واآلخر نفسه، األزهر أحدهما عظيمني: مصدرين إىل اإلنتاج هذا
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أتيح ثم خالًصا، أزهريٍّا تكوينًا والكتاب املفكرين من جماعة كوَّن فقد األزهر فأما
ظاهًرا، نبوًغا فنبغت املدنية، بالثقافة تتثقف وأن العاملة، بالحياة تتصل أن الجماعة لهذه

زغلول. وسعد عبده محمد تركه بما وحسبك باقية، آثاًرا مرص حياة يف وتركت
التعليم ضعف قاومت ذكية وقلوبًا ممتازة، عقوًال صادف فقد الحديث التعليم وأما
ينقصها، كان ما وأتمت متفوقة، مربزة منه فخرجت أموره، واضطراب وفساده املرصي
قوة يف تعمل زالت وما الحديثة، األجيال تكوين يف وعملت العقلية الحياة عىل وسيطرت
درسه العقاد يتم ولم العليا، املعلمني مدرسة من املازني خرج فقد ونشاط؛ وخصب
وأعجب أمثالهم، يف هذا مثل وقل الحقوق، مدرسة من هيكل وخرج العامة، املدارس يف
يف أبىل قد ذلك عىل ولكنه جامعاتها، إىل يختلف ولم أوروبا إىل يذهب لم منهم لفريٍق
أوروبا، إىل ذهبوا الذين من كثري بعضه يبلغ لم مجيًدا بالء املرصية العقلية الحياة إصالح
العلوم دار أخرجتهم الذين بعض نذكر أن أردنا فإذا والدرجات، باإلجازات منها وعادوا
األزهر أخرجهم الذين من هؤالء وأمثال هؤالء إىل نقيسه من بينهم نجد أن نستطع لم

الحديث. املدني والتعليم
وأن هذا أقول أن عيلَّ وعزيٌز ذكرنا، مما مدى أبعد كان قد العلوم دار إخفاق إن بل
أن ينبغي كان فيما تنجح لم العلوم دار فإن سبيل؛ من إخفائه إىل ليس حق ولكنه أكرره
الحياة حاجات وبني بينها واملالءمة وإصالحها العربية اللغة علوم تجديد من فيه تنجح
كما البالغة وعلوم والرصف النحو زال فما واالختزال، االختصار يف نجحت وإنما الحديثة،
واختزلوا اخترصوا قد العلوم دار من خرجوا الذين ولكن العلوم، دار تنشأ أن قبل كانت
جوهرها يف ولكنها الجدة من مسحة عليها األزهر كمتون متونًا املدارس لطالب وألفوا
تحبيب من إليه توفق أن ينبغي كان ما إىل العلوم دار توفق لم بل أقل، وال أكثر ال متون
وتثقيفهم فيها، تقويتهم عن فضًال قلوبهم، يف وتزيينها التالميذ نفوس إىل العربية اللغة

القيمة. األدبية اآلثار من ينبغي كان ما ينتجوا أن من وتمكينهم بها، الصحيح
ا جدٍّ أكثر الناحية هذه من أنتجوا قد وأمثالهم وهيكًال واملازني العقاد أن املحقق ومن
يف اآلراء هذه ألقوا قد وهم األدب، يف آراء ألنفسهم كونوا قد فهم العلوم؛ دار أنتجت مما
سريتهم، وساروا تأثروهم تالميذ الشباب هؤالء من حولهم جمعوا قد وهم الشباب، نفوس
دار إليه اضطرت الذي اإلخفاق هذا ومصدر شيئًا، هذا من تبلغ أن العلوم دار تستطع ولم
فهي األشياء، ملنطق مالئًما يكن لم فيها التعليم وأن طبيعية، تكن لم أنها اضطراًرا العلوم
تتعمق أن تستطع لم وهي األزهريون يفعل كما اإلسالمية العلوم تعمق عن أعرضت قد
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املضطربني املعلمني من أجياًال تخرج إذن وهي العامة؛ املدارس تفعل كما املدنية العلوم
هذه يف لالستقرار يُهيَّئُوا لم ألنهم أخرى؛ يف وال ناحيٍة يف يستقرون ال والجديد القديم بني
العلوم دار أخرجتهم الذين أرحم أني نفيس عىل وال عليك أخفي ولست تلك، أو الناحية
يف األزهريني إىل تحدثوا إذا الحديث، التطور هذا ضحايا فهم اإلشفاق؛ أشد عليهم وأشفق
إىل تحدثوا وإذا درسوا، ما يدرسوا لم ألنهم لهم؛ يثبتوا أن يستطيعوا لم األزهرية علومهم
حظوظهم بمثل يأخذوا لم ألنهم لهم؛ يثبتوا أن يستطيعوا لم املدنية علومهم يف املدنيني
بالقياس ضائعني ليسوا أنهم األمر وأغرب وهؤالء، أولئك بني ضائعون فهم الثقافة، من
أصلحت فقد أيًضا؛ املادية الحياة إىل بالقياس ضائعون هم بل وحدها، الثقافية الحياة إىل
لهم ينبغي ما تالئم راضية بحياٍة علمائه من كثري ظفر حتى لألزهر املادية الشئون
الرقي من أبواب لهم وُفتحت املدنيني املعلمني شئون وأصلحت البال، وراحة الكرامة من
من لهم ينبغي ما يبلغوا أن عن البعد كل بعيدين كانوا وإن اليشء بعض حالهم وحسنت
الجهد من يلقون يزالون ما العلوم دار من خرجوا الذين ولكن واالطمئنان، والراحة األمن

هؤالء. وال أولئك يلقاه ال ما والضيق والضنك
بواجباتهم ينهضون الذين الناس هؤالء تنصف1 لم إذا الدولة أَُؤثِّم أن يف أتردد ولست
الناس، بعض بها ينهض مما خريًا بها ينهضوا أن ولعلهم بواجباتهم غريهم ينهض كما
وأي فيهم، الناس آمال يحققوا لم إذا التبعات عليهم تُحَمل أن وال يالموا أن ينبغي وما
تهيئه ولم حسنًا إعداًدا تعدده لم إذا املعلم ذنب وما فيه؟! الناس آمال يحقق املعلمني
أن يستطع فلم القمر منه وطلبت يحتملها فلم الثقال األعباء حملته ثم صالحة تهيئًة
إىل وتضطره جناحه تقص ألنك بل فحسب، ينبغي كما لذلك تعده لم ألنك ال إياه يبلغك
الخمول إىل وتضطره األمل أبواب وجهه يف وتغلق الطموح نفسه يف تقتل بغيضة حياة
عنها، الحديث بإزاء اآلن لست أخرى قصة هذه ولكن والقنوط، اليأس وإىل والخمود
حاولت وما العلوم دار أمر يف املعارف وزارة من كان ما عند أقف أن إىل بحاجٍة ولست
املحققة النتيجة دامت ما خري كله هذا من يشءٍ يف فليس اإلصالح، ألوان من به تمسها أن
كان كما األيام، هذه يف العربية اللغة تعليم من نشكو أننا هي أحد فيها يماري ال التي

العلوم. دار أنشئوا حني التعليم عىل املرشفون منه يشكو

املعايل صاحب خطوة وكانت بأس، بها ليس خطواٍت السبيل هذه يف باشا هيكل املعايل صاحب خطا 1

مدى. وأبعد أوسع املايض العام يف باشا الهاليل نجيب
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أضيف وإنما الحد، هذا عند يقف لم العربية اللغة تعليم أمر يف اضطرابنا أن عىل
اآلداب، كلية فيها وأنشئت املرصية، الجامعة أنشئت فقد تعقيد؛ إىل تعقيًدا زاده ما إليه
يف تطمع اآلداب كلية وجعلت الرشقية، واللغات العربية اللغة قسم الكلية هذه يف وأنشئ
وتزعم فيه، وتنافسها العامة، املدارس يف العربية اللغة تعليم عىل العلوم دار تزاحم أن
يُدرس ال ما العلم من يدرسون طالبها ألن به؛ النهوض عىل وأقدر التعليم، لهذا أملك أنها
تطور هذا أثناء ويف العلوم. دار يف ل يُحصَّ ال ما الثقافة من لون ويحصِّ العلوم، دار يف
فظفر كليات، للجامعة أن كما كليات له تكون أن وأراد جديدة، قوانني له ورشعت األزهر،
العلوم دار ومن الجامعة من أمهر األزهر وكان العربية، اللغة كلية فيه وأُنشئت أراد بما
اللغة كلية تكليف من به يقنع أن ينبغي كان بما يقنع فلم الجديد، قانونه هيأ حني
منه وقبلت أراد، ولكنه ومعاهده، كلياته يف العربية للغة املعلمني تخريج فيه العربية
مدارس يف العربية للغة املعلمني تخريج حقه من يكون أن القانون، يف له وأثبتت الدولة

اختالفها. عىل الدولة
ثالثة معاهد اآلن مرص ففي مثله؛ عظيم اختالط العظيم االضطراب هذا عن ونشأ
اللغة وكلية الجامعة، يف اآلداب وكلية العلوم، دار هي: العربية، للغة املعلمني تخرج
تعرف وال تصنع، كيف تدري ال الثالثة، املعاهد هذه بني حائرة والدولة األزهر، يف العربية
أنشأتها قد وهي العربية، اللغة تعليم عن العلوم دار ترد أن تستطيع ال تقول، كيف
أنشأتها قد وهي العربية، اللغة تعليم عن اآلداب كلية ترد أن تستطيع وال الغرض، لهذا
وهي األخرى، للمواد املعلمني منها تأخذ وهي الطائلة، األموال عليها تنفق وهي بقانون،
أبناء من املفتشون بذلك ويشهد التجربة فتحمد العربية، اللغة تعليم يف أبناءها تجرب
اعرتفت قد ألنها العربية؛ اللغة تعليم عن األزهر ترد أن تستطيع وال أنفسهم، العلوم دار
فقد نفسها، إال الدولة تلوم أن ينبغي فال ذلك ومع الربملان، أقره قانون يف الحق بهذا له
بمشرٍي تحفل ولم لناصح، تسمع لم ولكنها النصيحة، إليها وأهديت املشورة، إليها ُرِفعت
الخالص الديني للتعليم معهد األزهر ألن فيه؛ طمع ما األزهر من تقبل بأال لها نصح
ترشف أن يقتيض املدنية املدارس يف التعليم وألن املدنية، املدارس يف املعلمني لتخريج ال
املعلم وألن التعليم، إجازة هي تمنحه وأن ما، إرشاًفا املعلم تكوين عىل املعارف وزارة
ديني واآلخر الوزارة، يف مدني أحدهما لسلطانني: خاضًعا سيكون األزهر سيخرجه الذي
كانت السياسة ظروف وألن األزهر، من خائفة كانت ألنها بذلك تحفل فلم األزهر، يف

الخوف. هذا عليها تفرض
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العربية اللغة مدرسة فيها تكون أن عىل الجامعة إىل العلوم دار تضم بأن لها ونصح
اللغة تعليم يف التخصص طالبها من يريدون الذين يذهب أن وعىل الرشقية، واللغات
له تسمع ولم بذلك تحفل فلم والعلوم، اآلداب طالب من كغريهم الرتبية معهد إىل العربية
الخوف. هذا عليها تفرض كانت السياسة ظروف وألن العلوم، دار من خائفة كانت ألنها
وأن العلوم، دار إخفاق من دائًما تشكو أنها املعارف وزارة أمر من املؤلم واملضحك
ال ذلك مع وأنها االمتحانات، نتائج تظهر حني عام كل يف بها تلم الشكوى هذه حمى
الجامعة مدير إىل رفعت أني أذكر وقد عليه، تقدم أن وال اإلصالح، تواجه أن تستطيع
ضم فيه أطلب تقريًرا ١٩٣٥ سنة للمعارف وزيًرا باشا الهاليل نجيب األستاذ كان حني
والطب والهندسة، والزراعة، التجارة، مدارس إليها ضمت أن بعد الجامعة إىل العلوم دار
يرفع أن إليه وطلبت العربية، اللغة معلم إلعداد ينبغي فيما رأيي فيه وأبني البيطري،
رفع وقد أخرى، جهة من الجامعة مجلس وإىل جهة، من املعارف وزير إىل التقرير هذا
فطلب الوزير، مع فيه أتكلم أن حاولت ثم املعارف، وزير إىل التقرير هذا الجامعة مدير
النبض وجس واستخار، استشار ألنه ذلك املوضوع؛ هذا يف الحديث أعيد أال باسًما إيلَّ
جميًعا، واألزهر العلوم دار من عنيفة تكون أن تريد مقاومة فأحس يقال، كما وهناك هنا
لجنة لدرسه املجلس فألف الجامعة، مجلس عىل التقرير هذا الجامعة مدير وعرض
الرازق عبد مصطفى السعادة صاحب — الذاكرة صدقتني إن — فيها اشرتك جامعية
املعارف، وزارة وكيل بك عشماوي العزة وصاحب باشا، بدوي السعادة وصاحب باشا،
أنا وكنت الحقوق، كلية يف الرشيعة أستاذ بك إبراهيم أحمد الشيخ األستاذ العزة وصاحب
ودرست التقرير، هذا اللجنة درست وقد الجامعة، مدير إىل رياستها وكانت أعضائها، من
التقرير، هذا قبول الجامعة مجلس عىل واقرتحت الثالثة، املعاهد هذه يف التعليم مناهج
اآلداب كلية يف العربية الدراسة منهج يوسع أن برشط املعارف وزارة إىل فيه والتحدث

اليشء. بعض
وأكرب املعارف، بوزارة شأنه يف يتصل أن املدير إىل وطلب اللجنة، اقرتاح املجلس وأقر
املوضوع. هذا يف الحديث يؤجل أن باسًما إليه طلب املعارف وزير وأن فعل، أنه الظن

الذي النظام يف يتغري لم الذي رأيي يصور ألنه التقرير؛ ذلك نص هنا أثبت وأنا
اإلصالح، من أطلب ما ينفذ أن مكلًفا ولست العربية، للغة املعلم إلعداد يُتَّخذ أن ينبغي
يتعرض قد ما يحتمل أن غريي وعىل عنه، وأناضل أعلنه أن الرأي رأيت إذا مكلف ولكني

إليه. يُدَعى حني الخري عن اإلعراض تبعات من له
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التقرير: نص هو وهذا

املرصية الجامعة مدير الجليل األستاذ املعايل صاحب حرضة
تعليم يف التفكري إليها دعا املالحظات من طائفة معاليكم إىل أرفع بأن أترشف
واملدارس املعاهد من غريها يف بل اآلدابوحدها، كلية يف ال وآدابها، العربية اللغة

أيًضا.
املدارس بضم الحكومة إقناع من إليه قتم ُوفِّ ما التفكري هذا عىل حملني وقد
العلوم دار مدرسة أن أعتقد زلت، وما كنت، وقد املرصية، الجامعة إىل العليا
وليس الجامعية، األرسة يف الدخول إىل العليا املدارس أرسع تكون أن يجب
مدرسة من أحق العلوم دار مدرسة أن أظن فيما أحٍد عند وال عندي شكٍّ من
املدرسة لهذه أسمع لم ولكني الجامعة، إىل باالنضمام البيطري والطب الزراعة
إىل أرفع أن إذَْن الخري من يكون وقد الجديدة، الجامعية الحركة هذه يف ذكًرا
أظن بما املعارف ووزارة الجامعة من تظفر لعلها املالحظات هذه معاليكم

العناية: من تستحقه أنها

شديدة حاجٍة يف وآدابها العربية اللغة تعليم أن عىل مجمعون الناس (١)
التي العنيفة الجهود من يستفيدون ال وطالبنا تالميذنا أن وعىل اإلصالح، إىل
بيشءٍ يشعرون هم إنما يستفيدوا، أن ينبغي كان كما لغتهم لتعليمهم تُبذَل
بمثله يشعرون ال وآدابها العربية اللغة درس يف أخذوا إذا الوحشة من قليل غري
األمر حقيقة يف كله لهذا وليس األوروبية واآلداب اللغات درس يف يأخذون حني
العلوم من بها يتصل وما العربية اللغة تعليم أن األول: أساسيان: سببان إال
والرصف فالنحو الكلمة؛ هذه معاني بأدق جوهره يف قديًما زال ما والفنون
التي املادية املظاهر تكن مهما سنة، ألف منذ تُعلَّم كانت كما اآلن تُعلَّم واألدب
ومن املساجد، إىل ال املدنية املدارس إىل اختالف من والطالب املعلمون يتكلفها
لم التي املادية األدوات لهذه استخدام ومن الُحرص، عىل ال املقاعد عىل جلوس

املتقدمون. يستخدمها يكن
دام ما جوهري، يشءٍ إىل تنتهي وال يشءٍ عىل تدل ال املظاهر هذه فكل
املذهب بعينه هو العلم أنواع من وغريهما والترصيف اإلعراب تعليم يف املذهب
ولن القديم، العرص يف بغداد وأهل والكوفيون البرصيون يسلكه كان الذي
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إذا إال الحديث العرص هذا يف املعقولة نتائجه وآدابها العربية اللغة تعليم ينتج
وإنما جوهرها تمس ال حديثة صيٍغ يف وصيغت العربية، اللغة علوم تطورت
فاألمر العرص، هذا يف الحياة مقتضيات وبني بينها وتالئم النفوس، إىل تقربها
يف مضينا لو الحال تكون فماذا والرياضة، الطبيعة يف كاألمر واألدب اللغة يف
وتجنبنا، القدماء، عليه يميض كان ما نحو عىل اآلن والرياضة الطبيعة تعليم
فال الطالب، إىل فيها يُلَقى التي وأشكاله صيغه تغيري بل العلم، تنمية أقول ال
يرقى اإلنساني العقل ألن إعراًضا؛ والرياضة الطبيعة عن الطالب يعرض جرم

وتطوره. رقيه يالئم الذي الغذاء له يقدم أن من بد فال ويتطور،
العلوم وتغيري القديم عىل عنيفة ثورة يقيضبإحداث األمر أن أزعم ولست
الوقت آن قد أن أزعم وإنما الطفرة، يشبه يشءٍ ويف فجأة واألدبية اللغوية
أن يجب العلوم، من كغريها اللسانية، العلوم بأن نؤمن أن فيه يجب الذي
فيها، يعيشون التي وبيئتهم واملتعلمني املعلمني عقول وتالئم وتنمو تتطور
غري من سيأتي التطور هذا فإن بذلك آمنا ومتى إليها. يدفعون التي وحاجاتهم
يظهر وهنا الطريق، له تمهد أن من بد ال ولكن فشيئًا، شيئًا وسيتحقق شكٍّ
يستطيع الذي العربية اللغة معلم أن وهو آنًفا: إليه أرشت الذي الثاني السبب
مثله قديًما إال ينتج ال القديم فإن بعد؛ يوجد لم ينبغي كما بتعليمها ينهض أن
قرن، نصف من أكثر منذ العلوم دار أنشئت وقد يمسسه. لم التطور دام ما
املدرسة هذه وآتت التطور، لباب وفتًحا حسنة، نهضة نفسه يف إنشاؤها فكان
تخُط فلم لها تُمدَّ لم الرقي أسباب ولكن فيه، أنشئت الذي للعرص مالئمة آثاًرا
قدًما حولها من يشء كل ومىض تتجاوزه، لم حدٍّ عند وقفت ثم خطوات إال

القديمة. املعاهد بني قديًما معهًدا اآلن هي أصبحت حتى
أمرين: مالحظة من بد وال

أن عىل قادًرا يكون أن إىل الحاجة أشد محتاج العربية اللغة معلم أن أولهما:
األوىل. السامية وأصولها العربية اللغة مادة بني الصلة يفهم

الصالت لفهم ً مهيأ العقل، واسع يكون أن إىل محتاج املعلم هذا أن الثاني:
قديمها األجنبية اآلداب وبني وجديده قديمه العربي األدب بني املعقدة الكثرية
اآلن عليه هو عما تكوينه يتغري أن إىل حاجٍة يف كله لهذا وهو أيًضا، وجديدها
يتقن أن ويجب حسنًا، درًسا السامية اللغات يدرس أن فيجب ا، تامٍّ تغيريًا
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بني والتخيري التنويع من يشءٍ يف الحية، اإلسالمية الرشقية اللغات بعض
يحسن ومن السامية اللغات يحسن من املعلمني بني يكون بحيث املواد، هذه
هذا يوجد وبحيث تلك، أو الغربية اللغة هذه يحسن ومن الرشقية، اللغات
بينهم فيما يتقسمون جماعة من يتكون والذي راقية، ثقافة املثقف الجيل
تكوين يف أثره يظهر إنتاًجا املختلفة نواحيها يف وينتجون واألدب، العلم أنواع

للمتعلمني. ثم للمعلمني الجديدة العقلية
اللغة حاجات يفهم أن عىل قادر وحده املعلمني من الجديد الجيل هذا (٢)
العرصالحديث، هذا يف الشباب عقول وبني بينها يالئم أن وعىل وآدابها، العربية
بما إمدادها ومن إساغتها من يمكنهم سهًال قريبًا إلقاءً إليهم يلقيها أن وعىل
تبلغ فلن مال من تنفق ومهما جهد، من الدولة تبذل ومهما حياة، من يالئمهم
من الجيل هذا بإنشاء يظفر حتى شيئًا واألدبي اللغوي التعليم إصالح من

املعلمني.
بتهيئة الجامعة تنهض أن فيجب بينة، الجيل هذا إنشاء إىل والوسيلة (٣)
والطبيعة والتاريخ الجغرافيا معلم بتهيئة تنهض كما العربية اللغة معلم
الحديث النحو عىل أي املعلمني؛ هذين به تهيئ الذي النحو وعىل والكيمياء،

املعارصة. الحية العلوم لدرس الشباب به يُهيَّأ الذي
الخطرية املهمة بهذه النهوض عىل قادرة أعتقد فيما وحدها والجامعة

ألنها:
مستمرٍّا اتصاًال وتتصل الحديثة، البحث ومناهج العلمي العقل تمثل أوًال:
الحديث التفكري مناهج إقرار إىل وتسعى األوروبية، العلمية بالحياة مباًرشا

البلد. هذا يف فشيئًا شيئًا
معاهد من غريها يملكه ال ما واملادية املعنوية الوسائل من تملك ألنها ثانيًا:

مرص. يف العلم
وال تثقلها ال الحديثة الحضارة وليدة فهي بالوجود، العهد حديثة ألنها ثالثًا:

مرص. يف املعاهد من غريها تثقل التي العتيقة التقاليد هذه ترهقها
عن ال لألصلح، واختيار وتفكري إرادة عن تعمل وهي بطبعها حرة فهي
وُسنَّة تلك. أو البيئات ولهذه تلك، أو الظروف لهذه والتعليم العلم يف مراعاة
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أو عنده الوقوف دون القديم تراثنا عىل املحافظة هي أعلم فيما الجامعة
من يمكنه بما املستحدث الجديد من تغذيته مع بل الجمود إىل اضطراره

والنشاط. والنمو الحياة
يفهم أن عىل قادر وحده الجامعي الروح هذا أو الجامعي العقل هذا
يف وجدَّ العلم حاجات فهم كما ويحققها العربي واألدب العربية اللغة حاجات
ويزيد أمرها من يصلح الجامعة إىل العليا املدارس ضم كان وإذا تحقيقها،
منها بد ال التي والفنية العلمية الحرية ويمنحها والخصب، النمو من حظها
من ويعصمها الحياة يمنحها الجامعة إىل العلوم دار ضم فإن نافع؛ إنتاٍج لكل

املوت.
تبقى أن إما اثنتني: إحدى إىل منتهية هي كما تُركت إن العلوم فدار
املرصيون بها ويشقى فتشقى البريوقراطية بقيود متأثرة بالوزارة، متصلة
املالءمة يستطيعوا فلن قديمهم، يحسنوا مهما معلمني تخرج ألنها جميًعا؛
وحسبك الرشيف، األزهر يف تفنى أن وإما الحديث، العرص حاجات وبني بينه

واألىس. للحزن مثريًا الفناء بهذا
كل عىل ولكنه خصبًا، سعيًدا مزهًرا يكون قد مستقبل، الرشيف فلألزهر
شديدة مبهمة، غامضة زالت ما األزهر أمام الطريق ألن فيه؛ مشكوك حاٍل
زالت ما باألزهر تحيط التي والعامة الخاصة الظروف وألن واإلبهام، الغموض
األزهر يوفق أن نرجو ونحن أيًضا، واإلبهام الغموض شديدة مبهمة غامضة
مرصي يرتدد لن بل مسلم يرتدد ولن الخطرية، الدينية بمهمته النهوض إىل
تكفيه املهمة هذه ولكن املهمة، بهذه النهوض عىل األزهر إعانة يف مرص يحب
العربية للغة النصح من وال الرأي حسن من فليس طاقته، تتجاوز أن ولعلها
جديدة مهمة فنكلفه األزهر نثقل أن املتعلمني للشباب اإلخالص من وال وآدابها
ينهض أن فيه يستطيع ال الذي الوقت يف الدولة ملدارس املعلمني تخريج هي

األوىل. بمهمته
غري املعارف بوزارة األزهرية والشهادات األزهري التعليم واتصال (٤)
مدارس يف يعلمون الذين أن األرضكلها بالد يف واألصل موجود، غري بل واضح
تهيئتهم وعىل تعليمهم عىل ما نوًعا املعارف وزير يسيطر أن يجب الدولة
املعارف، وزير من والتعليمية العلمية إجازاتهم يتلقوا أن ويجب التعليم، لفن
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املدنية التعليمية السلطات لغري بالتعليم ينهضون حني يخضعوا أال ويجب
وزارة سلطات أم األعىل ورئيسها الجامعة سلطات السلطات هذه أكانت سواء

ووزيرها. املعارف
غري من املتحرضة البالد جميع يف املقررة األصول هذه أن ا جدٍّ وواضح
اللغة معلم تخريج لألزهر ترك إذا األمر إليه ينتهي ما مطلًقا تالئم ال استثناء

الدولة. ملدارس وآدابها العربية
عىل يقيد أو يمحو العلماء كبار هيئة نظام أن إىل مرة غري أرشت وقد
فيكفي األزهر، من املعلمون تخرج إذا خطًرا تقييًدا الدولة سلطان تقدير أقل
وزير ليكون الدينيني العلماء زمرة من املعلمني هؤالء أحد الهيئة تخرج أن
التي العقلية الحرية لهذه محو هذا ويف منصبه، من بفصله ملزًما املعارف
كلها الدولة ملدارس إلحاق يظهر كما وفيه الحق، من للمعلم يجب ما أول هي

الرشيف. األزهر بسلطان معها املعارف ولوزير
آخر يشء فسيبقى أُزيل، قد الحرج هذا أن وهب ، ُغريِّ النظام هذا فهب
كما واألزهر لألزهر، عقلية تبعية تابعة ستكون الدولة مدارس أن وهو خطر،
يشءٍ يف إال يجدد أن له ينبغي وال التقاليد، ورعاية املحافظة إىل مضطر تعلم

واالحتياط. القصد من كثري
األمر هذا فتعرضوا تتفضلوا أن معاليكم عىل أقرتح كله هذا أجل ومن (٥)
إىل العلوم دار ضم يف وتسعوا العناية، من حقه وتعطوه الجامعة، مجلس عىل
الجامعة يف تكون أن وعىل املجيد، التاريخي باسمها تحتفظ أن عىل الجامعة
مدرسة مكان يشبه بمكاٍن الرشقية، واللغات العربية اللغة مدرسة املرصية
شيئًا الجامعي للنظام تخضع أن وعىل لندرة، جامعة من الرشقية اللغات

الحاليني. وأساتذتها طالبها من أحًدا التطور هذا يرض ال حتى فشيئًا،
منه، بد ال شيئًا هناك فإن الفكرة هذه تحقيق إىل الجامعة توفق لم فإذا
املعونة من له ينبغي ما ومنحه اآلداب، كلية يف العربية اللغة قسم تقوية وهو

األخرى. التعليم معاهد وليزاحم بواجبه، لينهض واملعنوية املادية
للجامعة ينبغي ال أنه ترون كافة والجامعيني معاليكم أن يف أشك فلست
يكن مهما آخر معهد يستأثر أن أو العربية، اللغة تعليم يف تسبق أن املرصية

دونها. من التعليم بهذا
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العربية اللغة قسم تقوية أو الجامعة إىل العلوم دار ضم أن ا جدٍّ واضح (٦)
للغات العليا للدراسة الطالب تهيئ خاصة، ثانوية مدرسة إنشاء يستلزم
ألغيت التي العلوم دار تجهيزية نحو عىل خاصة، العربية واللغة الرشقية
أدخل أن أريد ولست األجنبية، باللغات املدرسة هذه يف العناية تشتد أن برشط
الجامعة يف الرأي يستقر أن قبل املدرسة لهذه الدرايس املنهاج تفصيل يف

يشء. عىل والوزارة
هذه تحقيق إىل املعارف ووزارة الجامعة توفق أن مخلًصا أتمنى وأنا
ويف مرص يف األدبي اللغوي التعليم إصالح إىل السبيل وحدها هي التي الفكرة

كله. العربي الرشق
العظيم. واحرتامي الخالصة تحيتي فتقبلوا تتفضلوا أن أرجو وأنا

أول يف املعارف ووزارة الجامعة بني املوضوع هذا يف استؤنف قد الحديث أن عىل
باشا العرابي زكي عيل السعادة صاحب كان حني ١٩٣٦-١٩٣٧ سنة الدرايس العام
من معهد عىل وقًفا العربية اللغة تعليم يكون أال عىل بينهما االتفاق وتم للمعارف، وزيًرا
بإجازة ظفر من إال العربية اللغة بتعليم ينهض أال وعىل جهٍة، من الثالثة املعاهد هذه
يف املعاهد بني التنافس أن االتفاق هذا قوام وكان أخرى، جهٍة من الرتبية معهد من التعليم
يعلم من لكل نفسها الدولة تمنح أن الواجب وأن كثري خري فيه العربية اللغة طالب إعداد
الثالثة املعاهد طالب يستبق أن االتفاق هذا تنفيذ إىل السبيل وكانت التعليم، إجازة فيها
لدخول — اآلداب كلية يف الثالثة السنة هو كان الدرس— أطوار من معينًا طوًرا بلغوا إذا
أثناءهما يتم عامني فيه يقيم أن عىل الرتبية معهد يف ُقبل املسابقة هذه يف نجح فمن املعهد،
وقيل التعليم، بإجازة ليظفر الرتبية معهد يف سنة ذلك بعد الخاصيبقى معهده يف درسه
لم ذلك مع ولكنه فيه واملشاركة قبوله يف يرتدد وال االتفاق بهذا بأًسا يرى ال األزهر إن يل
رأينا ثم األخري، العهد هذا يف الوزارات تغيري كثرة إىل ترجع ولعلها أعرفها ال ألسباٍب ينفذ
واألزهر الجامعة عن معرضة العلوم، دار إلصالح املعارف وزارة يف تؤلف لجنة فجأة
الدكتور املعايل صاحب أن عىل الناس، عرفها اقرتاحات إىل اللجنة هذه انتهت وقد جميًعا،
اللجنة فألف جميًعا؛ املدرسني إعداد أمر يدرس أن أراد املعارف وزارة توىل ملا باشا هيكل
أمر عليها وعرض الرتبية معهد شئون درست والتي املايض الفصل يف إليها أرشت التي
وجه أحسن عىل باشا هيكل أدارها مطولة ومناقشة مفصل درس كان وقد العلوم، دار
كليتي طالب يستبق كما بينهم فيما العلوم دار طالب يستبق أن إىل االنتهاء وكان وأكمله،
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وأن الثالثة، السنة يبلغون حني الرتبية معهد لدخول أيًضا بينهم فيما واآلداب العلوم
يف درسهم يتموا املايضحتى الفصل يف إليها أرشت التي هي مشرتكة لجنة عليهم ترشف
اللجنة وقررت التعليم، بإجازة للظفر الرتبية معهد يف سنة ذلك بعد يمكثون ثم املدرسة،
طالبها تفرضعىل وأن فيها، الدرس أمد يطال وأن العلوم دار يف الرتبية دروس تلغي أن

العامة. الحديثة الثقافة من حظهم يزاد وأن أجنبية لغة
ثم ثمره يؤتي سيجربحتى املؤقت النظام هذا أن إىل مطمنئ وأنا أوروبا إىل وسافرت
أقرأ ولكني والتبديل، بالتغيري تناوله أو به االحتفاظ يف رأيها ذلك بعد املعارف وزارة ترى
واضطرت النظام هذا بعض عن عدلت قد املعارف وزارة أن الصحف من إيل يصل فيما
أي عىل الرتبية معهد وبني بينها تصل أال وإىل العلوم، دار يف الرتبية بدروس االحتفاظ إىل
اللغة معلم إلعداد النظام توحيد من إليه وصلنا قد كنا ما ذهب وبهذا األنحاء، من نحٍو
ال ثالثيٍّا أو ثنائيٍّا كان كما العربية اللغة لهذه معلم إعداد نظام وظل ما، نحٍو عىل العربية
واإلعداد الثقايف اإلعداد يقرتن أن البغض أشد تبغض املعارف وزارة أن والظريف أدري،
لجميع املعلمني إعداد به أخذت وقد تخفيه، وال ذلك تعلن واحدة، مدرسٍة يف للمعلم الفني
العلوم، دار من مشفقة وألنها العلوم، دار شأن يف به تأخذ أن تستطع لم ولكنها املواد،
تأثرت إذا التعليم أمور أن ا جدٍّ وواضح اإلشفاق، هذا عليها تفرض السياسة ظروف وألن

خري. عليها املرشفني من وال منها يُرَج لم الحد هذا إىل وظروفها بالسياسة
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قط تستطع لم أنها وعىل ترهبني وال تخيفني ال وظروفها السياسة أن عىل هلل والحمد
الرش فيه يكون وقد دائًما، الخري ذلك ويف يقال، أن يجب حني الحق قول من تمنعني أن

جميًعا. والرش الخري عىل يُحَمد وجل عز هللا ولكن أحيانًا،
يف قلناه كما املواد من وغريها العربية للغة املعلمني إعداد أمر يف إذَْن الحق فلنقل
يجب الحقائق من طائفة هناك فإن سخطت؛ أم السياسة رضيت سواء األشياء من كثرٍي
مهما إليها والدعوة عنها والذود إعالنها عن بها املؤمنون يحجم وأال البلد هذا يف تقال أن

املكروه. من ذلك لهم يحمِّ ومهما الجهد من ذلك يكلفهم
يف املعارف وزارة اضطراب أن هو املوضوع هذا يف يقال أن يجب الذي والحق
عليه واالستمرار امليضفيه وأصبح غايته إىل وانتهى أقصاه بلغ قد املعلمني إعداد سياسة

عليه. املعارف وزارة تقر أن ينبغي ال التعليم ذات يف إثًما
العارضة الحياة ظروف عن املعارف وزارة فيه ترتفع أن يجب الذي الوقت آن وقد
الشمال، ذات ويوًما اليمني ذات يوًما وانحرافها وجزرها السياسة مد من فيها يكون وما
التعليم أمور تأخذ وأن كله، هذا عن املعارف وزارة ترتفع أن فيه يجب الذي الوقت آن
وشهوات األحزاب خصومات وفوق السياسية األهواء فوق أنها عىل إليها تنظر وأن بالجد،
السياسية بالخصومات التأثر تحتمل ال التي الدفاع أمور شأن ذلك يف شأنها الساسة،
به تأثرها ألن كله؛ هذا من بريئة نقية طريقها تتخذ أن ينبغي وإنما الحزبية، والشهوات
الدفاع أمور استقامة كانت وإذا األخطار، ألشنع الوطن يعرِّض فسادها وألن يفسدها،
نفسه عن الدفاع يحسن ال الجاهل الشعب ألن التعليم أمور استقامة عىل موقوفة الوطني
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إثم الدفاع أمور يف تقصري ككل التعليم أمور يف تقصري فكل ومرة، مرة ألف ذلك قلنا كما
إنسان. أي من يُقبل أن ينبغي ال الوطن ذات يف

ما وبني نفسها إىل خلت إذا به تؤمن ما بني املعارف وزارة توفق أن فيجب وإذَْن
األزهر بأن نفسها وبني بينها فيما مؤمنة املعارف ووزارة الناس، من بمشهٍد وتفعل تقول
بهذا ينهض أن ينبغي وال الدولة، مدارس يف العربية اللغة بتعليم ينهض أن يستطيع ال
متصل وجهٍد طويٍل وقٍت إىل يحتاج وألنه ذلك له تتيح ال الحارضة ظروفه ألن التعليم؛

الدولة. ملدارس املعلمني إعداد يف التفكري له يصح أن قبل عنيف
إىل خلوا إذا رجالها به يتحدث نفسها، وبني بينها فيما بهذا مؤمنة املعارف وزارة
نفسه األزهر يعرفه أن ويف ذلك عنها الناس يعرف أن يف فالخري أصدقائهم، وإىل أنفسهم
لخيبة يتعرضوا ال وحتى فيه، مطمع ال فيما ألموره واملدبرون طالبه يطمع ال حتى
معلمني بعد إليها يقدم لم األزهر بأن الناس تعلل أن يكفي وليس الرجاء، وكذب األمل
األزهر لها يقدم حتى املوضوع هذا تهمل أن تستطيع فهي مدارسها، يف العربية للغة
بمناصب فيه يطالب الذي اليوم وسيأتي املهمة، لهذه طالبه يعد فاألزهر املعلمني،1 هؤالء
اإلذعان إىل إما املعارف وزارة فتضطر وينارصه، يؤيده والقانون املدارس يف التعليم
ويكذب ويخيب القانون فيعطل واالمتناع املقاومة إىل وإما املصلحة، فتضيع كارهة
أن يقرر ما القوانني من املعارف وزارة رشعت إذا اتقاؤه يمكن الرش هذا وكل الرجاء،
وأن املدنية، ومعاهدها الدولة مدارس من يتخرجوا أن يجب الدولة مدارس يف املعلمني

لتعليمها. يتهيئُون التي املادة تكن مهما املعارف وزارة من التعليم بإجازة يظفروا
نفسها وبني بينها فيما مؤمنة املعارف وزارة أن أيًضا يقال أن يجب الذي والحق
خلوا إذا رجالها به يتحدث الحديث، التعليم حاجة تالئم ال اآلن هي كما العلوم دار بأن
ال العلوم لدار اإلصالح من اقُرتح ما أن العلم حق تعلم وهي أصدقائهم، وإىل أنفسهم إىل
فوزارة ستة، أو أعوام خمسة املدرسة يف الدراسة أمد فليكن مؤقتًا، نفًعا ينتج أن يمكن
أجنبية، لغة إلتقان األحوال من بحاٍل يكفي ال األمر هذا أن العلم حق تعلم املعارف
يتهيأ التي مادته يف املعلم ولتخصص العامة العالية الثقافة من للمعلم ينبغي بما ولألخذ

التعليم. وفن الرتبية علوم من ينبغي بما ألخذه ثم لتعليمها،

يفعل. أخذ وقد 1
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لتحقيق يكفي ال األمد هذا بأن مؤمنة كانت إن فهي اثنتني: بني املعارف وزارة
العربية للغة املعلمني إلعداد تتخذ لم إذا التعليم ذات يف مقرصة كانت األغراض هذه
بأن مؤمنة كانت وإن وجهها، عىل أغراضه تحقق أن وأحرى وأقوم أنفع أخرى وسيلة
يف ليقيض األزهر من يؤخذ الذي الطالب وبأن األغراض، هذه لتحقيق يكفي األمد هذا
اللغة يف ويتخصص أجنبية، لغة يتقن أن يستطيع ستة أو أعوام خمسة العلوم دار
الثقافة ويتثقف الرشقية، أو السامية اللغات بعض ويتعلم وآدابها، وعلومها العربية
بهذا مؤمنة كانت إن التعليم، وفن الرتبية علوم من له ينبغي بما ويتسلح العامة، العالية

عليها. تؤتمن أو التعليم شئون عىل ترشف بأن خليقة غري فهي
خري ألنه اإلصالح هذا عىل تُقِبل وأنها بهذا، مؤمنة غري أنها فيه شك ال الذي والواقع
السياسة ظروف ألن اإلصالح؛ وجوه من غريه عىل تقبل أن تستطيع ال وألنها يشء، ال من
السياسة ظروف فإن املستطري؛ والرش الشنيع الخطأ هو وهذا تريد، ما وبني بينها تحول
ال بما تقنعها أن وال اإلصالح، من به مؤمنة هي عما املعارف وزارة تكف أن ينبغي ال

بالحسن. ليس ما حسنًا ترى أن عىل تكرهها أن وال به، تقنع أن يمكن
من تؤديه أن يجب ما تؤدي لن اإلصالح هذا بعد حتى العلوم دار أن املحقق ومن
إنما الصحيحة السبيل وأن واملنفعة، للحاجة مالئم وجٍه عىل العربية للغة املعلمني تخريج
قدمناه، الذي النحو عىل الطالب يُعدَّ أن فيجب الفصول، مىضمن فيما بها أرشنا التي هي
من كغريهم الرتبية بمعهد التحقوا ثم مادتهم يف تخصصوا الثانوية بالشهادة ظفروا فإذا

املعلمني.
العلوم دار تصبح أن برشط ولكن العلوم، دار يف يتخصصوا أن من بأًسا أرى ولست
باملعنى عاليًا معهًدا تصبح وأن وآدابها، وعلومها العربية اللغة يف للتخصص معهًدا
إذا إال املنزلة هذه إىل تنتهي ولن الدرجة هذه تبلغ لن وهي اللفظ، لهذا الدقيق الصحيح
ال املعارف وزارة أن التجربة أثبتت فقد وحداتها، من وحدة وأصبحت الجامعة إىل ت ُضمَّ
وال تسيغه ال الشديد األسف مع ألنها الصحيح؛ العايل التعليم بأمور تنهض أن تستطيع

واالستقالل. الحرية من يقتضيه ما تحتمل وال وجهه، عىل تتصوره
أن هو تكراره من نشفق أو تقريره نسأم أن دون أيًضا يَُقرَّر أن يجب الذي والحق
وحداتها من وحدة وأصبح الجامعة إىل ُضم إذا إال تستقيم لن نفسه الرتبية معهد أمور
من يقال بما الناس نخدع أن وال أنفسنا نخدع أن ينبغي وال قدمناها، التي األسباب لنفس
بالجامعة. يتصال لم وإن الجامعي باالستقالل سيظفران الرتبية ومعهد العلوم دار أن
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سيكون به سيظفران الذي االستقالل هذا أن التعبري هذا صح إن مقدًما أعرف فأنا
كانت وإذا صحيًحا، استقالًال يكون لن ولكنه واللفظ، والصورة الشكل يف استقالًال
ال حقيقة استقاللها يكون أن عىل العظيم وحرصها شكيمتها وشدة قوتها عىل الجامعة
الرتبية بمعهد فكيف لها ينبغي ما االستقالل هذا من تحقق أن إىل بعد تصل لم خياًال
املعارف وزارة تنزل أن هو أسيغه أن أستطيع وال أفهمه ال الذي واليشء العلوم؟! ودار
التعليم إدارة وتلغي البيطري والطب والهندسة والتجارة الزراعة مدارس عن للجامعة
أن أسيغ أن وال أفهم أن أستطيع ال أني كما املدرستني، بهاتني هذا بعد تستمسك ثم العايل
الجامعي، االستقالل يشبه استقالٍل عن تقول فيما املدرستني لهاتني املعارف وزارة تنزل
وراءها، ما األكمة وراء يكون أن إال غريب هذا الجامعة، إىل تضمهما وال بهما تحتفظ ثم
جسًما ال ظالٍّ املدرستني لهاتني املعارف وزارة به تلوح الذي االستقالل هذا يكون وأن

الناس. تخدع أو نفسها تخدع أن عن املعارف بوزارة أربأ وأنا حقيقة، ال وخياًال
أقطار يف األخرى الوزارات سرية ولترس إذَْن، هللا عىل املعارف وزارة فلتعتمد
خصائص من أصبح قد املعلمني إعداد فإن الجامعة، إىل املدرستني هاتني ولتضم األرض،

النيل. ضفاف عىل إال الجامعات
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نفكر أن لنا آن قد آخر يشء هناك بل املعلمني، إعداد يف يقال أن يجب يشء كل هذا وليس
تخصص عن كثريًا نتحدث أننا وهو الصادق، والعزم الجد قوامه تفكريًا فيه نفكر وأن فيه،
نبني التخصصوال هذا معنى نحقق ال ولكننا لتعليمها، يتهيأ أن يريد التي املادة يف املعلم
الطالب يظفر أن هو العلم مواد من مادة يف التخصص ذكر إذا عادة نفهمه والذي مداه،

املمتازة. أو العادية الجامعية بالدرجة
درجة تنشأ أن وهو وأوىف، منه أحسن هو ما هناك ولكن حسنًا هذا يكون وقد
خاص، بوجٍه العام التعليم يف املعلم ومن املعلم من يراد الذي للتخصص معينة جامعية
ثم العلوم يف البكالوريوس أو اآلداب يف الليسانس بدرجة الطالب يظفر أن يكفي فليس
الليسانس أن ذلك لها؛ متقنًا مادته يف متخصًصا معلًما ليكون الرتبية معهد من الدبلوم
الذي الذوق فيه وتشيعان التخصص، به تبدآن وإنما الطالب تخصصان والبكالوريوسال
يف أو التاريخ يف الليسانس حامل أن لك زعم ومن له، والفراغ العلم تعمق إليه يحبب
أصدق ولعل نفسه، يخدع أو يخدعك أنه فاعلم تلك، أو املادة هذه تخصصيف قد الكيمياء
شهادة هي إنما األمر حقيقة يف منهما واحدة كل أن والبكالوريوس لليسانس تعريف
هي األمر، حقيقة يف عامة والبكالوريوس الليسانس دراسة أن ذلك أكثر؛ ال راقية ثانوية
الصحيح. التخصص إليه يحتاج مما ا جدٍّ أعم ولكنها الثانوية الشهادة دراسة من أخص
نجعل أن املعارف وزارة يف التعليم رجال ومن الجامعيني من ولكثرٍي يل خطر وقد
الدكتوراه درجة ُجعلت كما الثانوية، املدارس يف للتعليم رشًطا الجامعية املاجستري درجة
فيما العميق التفكري ولكن مىض، فيما هذا إىل أرشت وقد الجامعة، يف للتعليم رشًطا
دراسة ألن النظام؛ من النحو هذا عن رصفني قد مادته إتقان يف املعلم إليه يحتاج
املعلم، تخصص من نفهمه أن ينبغي ملا تكفي ال املاجستري لدرجة يتهيأ حني الطالب
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فيه ويعد املوضوع هذا درس يف نفسه ويجرب بعينه موضوًعا يختار املاجستري فطالب
فيما يسريًا امتحانًا يمتحن ثم واجتهاده، جده تثبت أن يجب رسالة أستاذه بإرشاف
تخصص من ينبغي ملا املخالفة كل مخالف يشء وهذا العلم، من الرسالة بموضوع يتصل
التعمق حدود أبعد إىل تخصصفيها التي املادة يتعمق يقتيضأن املعلم فتخصص املعلم،
مسائله من ملسألٍة ال كله لعلمه طويًال، وقتًا لعلمه الطالب يفرغ أن يقتيض وهذا املمكنة،

موضوعاته. من موضوٍع وال
يظفر شهادة وهي فرنسا، يف العليا الدراسة شهادة تشبه عندنا املاجستري ودرجة
التعليم، بأعباء لينهضصاحبها مطلًقا تكفي ال ولكنها الليسانس، درجة بعد الطالب بها
الرسالة هذه مع ويؤدي البحث، عىل قدرته تثبت أن يجب رسالة الجامعة إىل يقدم أنه مع

العلم. من بها يتصل فيما امتحانًا
مادته تعمق من للمعلم ينبغي مما أعم والبكالوريوس الليسانس درجة كانت وإذا
الخري أن أعتقد هذا أجل ومن التعمق، هذا من له ينبغي ما أخص ماجستري درجة فإن
معهد بدبلوم ثم البكالوريوس أو الليسانس بدرجة الطالب يظفر أن هو إنما الخري كل
إال الثانوي للتعليم يُقبل ال ثم االبتدائي، التعليم مناصب من منصب يف يعني ثم الرتبية،

فرنسا. يف األجريجاسيون مسابقة نحو عىل عاٍم كل يف تقام مسابقة يف نجح إذا
التقدم يريدون الذين الطالب إليها يختلف دروسمتصلة الجامعة يف تنظم أن ويجب
أن املعلمون يستطيع حتى األمر أول مسائية الدروس هذه تكون أن عىل املسابقة لهذه

إليها. يختلفوا
رشًطا املسابقة هذه تصبح أن إىل الزمن مع نصل أن أرجو ألني األمر؛ أول وأقول:
وقته يأِت لم يشء هذا ولكن ثانوية، أم ابتدائية أكانت سواء العامة املدارس يف للتعليم
كلية إىل بالقياس ومسابقتها دروسها وتنظيم اإلجازة هذه إنشاء يف فكرت وقد بعد،
بعض وإىل الكلية أساتذة من الزمالء إىل ذلك يف وتحدثت الجامعي العام هذا أثناء اآلداب
به، والرتحيب عنه الرضا وأظهروا فأقروه املعارف؛ وزارة يف التعليم شئون عىل املرشفني
ننتهي حتى التفكري هذا امليضيف عن أعجلتنا قد املضطربة املرصية الحياة ظروف ولكن
نجد أال خاص بنوٍع وأرجو املقبل، الجامعي العام يف ذلك لنا يتاح أن وأرجو غايته، إىل به

اعرتاًضا. وال مقاومة املعارف وزارة من
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طويل، وقٍت بعد إال ثمره يؤتي لن به األخذ ولكن أعتقد، فيما نافع االقرتاحات هذه كل
الذين املعلمني يف نفكر أن ومن اآلن، القائم التعليم يف نفكر أن من ذلك مع بد وال
حاولت وقد وشئونهم، شئونه من إصالحه يمكن ما نصلح أن ومن بأعبائه، ينهضون
كانتا ما إىل تنتهيا لم ولكنهما حاولت، ما املعارف وزارة منها وقبلت اإلصالح هذا الجامعة
دروٍس إىل املعلمني من فريق يختلف أن املعارف وزارة وقبلت الجامعة اقرتحت تنتظران.
علومهم وليتعمقوا العلمية، بالحياة ليتصلوا واآلداب العلوم كليتي يف لهم تنظم خاصة
وقد ما، وجٍه عىل الجامعي والتعليم الثانوي التعليم بني الصلة ولتتحقق يعلمونها، التي
ألن كارهني؛ إليها اختلفوا ولكنهم املعلمون، إليها واختلف بالفعل الدروس هذه نظمت
الدروس هذه لشهود البال وفراغ الوقت لهم تتيح أن من وأثقل أكثر املدارس يف أعمالهم
معلمني يكونوا أن يف ومضًضا غضاضة يجدون كانوا منهم كثريًا وألن لها، واالستعداد
الطلب، من فرغوا أن بعد ما نحٍو عىل طالبًا يعودوا أن ويف آخره، يف ومتعلمني النهار وجه
وتضييع سبيله، يف واملعنوية املادية املشقة واحتمال الدروس، هذه إىل اختالفهم ألن ثم
ينتج أن شأنه يكن لم ذلك كل الثقيل، الدرايس جهدهم بعد الراحة من إليه يحتاجون ما
عليهم ما وعليهم أرسهم لهم رجال إىل تطلب أن والظلم اإلرساف ومن ما، ماديٍّا نفًعا لهم
ليشءٍ ال ثقيًال آخر جهًدا الثقيل الرسمي جهدهم إىل يضيفوا أن األرس لهذه الواجبات من
أن عىل قادرون وهم يشاءون، كما يتثقفوا أن يف أحرار فهم العلم، ويتعمقوا ليتثقفوا إال
كارهني الدروس هذه عىل يقبلون هذا أجل من كانوا وهم أرادوا، إن الثقافة من يتزيدوا

إليها. اختلفوا وال عليها أقبلوا ملا الوزارة غضب من إشفاقهم ولوال فيها، زاهدين لها
تتعاون وأن التجربة تستمر أن الخري كل والخري قيمة نفسها يف فالفكرة ذلك ومع
أو امتحان إىل الدراسة هذه تنتهي أن األول: برشطني؛ ولكن والوزارة الجامعة عليها
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مادية قيمة اإلجازة لهذه تكون وأن خاصة علمية بإجازة فيها الناجحون يظفر مسابقة
يف قيمة مالية عالوة ينال أن أو درجة إىل درجة من يرقى أن بها للظافر تكفل بحيث
أو املدريس العمل أعباء الدروس هذه إىل املختلفني عن الوزارة تخفف أن والثاني: مرتبه.
إصالٍح إىل تنتِه لم إذا التجربة هذه بأن واثق وأنا الدراسة، هذه أثناء كله منه تعفيهم أن

حسنًا. ارتفاًعا فيها هو التي منزلته عن به سرتتفع فإنها التعليم لشئون عميق
ومن واملشكالت، املسائل من به يتصل وما العام التعليم شئون من اآلن فرغت وقد
التعليم تمس مسائل عند قصاًرا وقفات أقف أن يل وآن خاصة، املعلمني إعداد مشكلة

أخرى. جهٍة من العامة الثقافة ثم جهٍة من العايل
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التي األغراض وما هو؟ ما نفسه العايل التعليم مسألة هي بالعناية املسائل هذه وأحق
فيما تختلف قد صوًرا كله هذا من رءوسنا يف أن إيلَّ يخيل فقد إليه؟ وتُطلب منه تُرجى
نفوسنا يف يكون أن ينبغي ملا مالئمة أو للحق مطابقة تكون أن عن بعيدة ولكنها بينها
نفس يف واقع هو ما وأهونها الصور هذه وأيرس التعليم، من النوع لهذا العليا املثل من
فهو العايل، التعليم معاهد من معهٍد أي إىل أو الجامعة إىل ابنه يرسل حني الشارع رجل
الثانوية املدرسة يف الفتى إليه يختلف كان الذي التعليم من أرقى التعليم هذا أن إال يرى ال
نفسه الثانوي التعليم أن كما الثانوي، التعليم من فرغ أن بعد إال إليه يصل لم أنه بدليل
الدرس يتم أن بعد إال الثانوية املدرسة يدخل ال الصبي ألن االبتدائي التعليم من أرقى

االبتدائية. بالشهادة ويظفر
عىل العايل التعليم يتصور حني الشارع رجل تخطِّئ أن تستطيع ال أنك وواضح
الحقيقة من التصور هذا استنبط قد وهو عليه، غبار ال صحيح تصوره ألن النحو؛ هذا
هذه إىل ثم املدرسة تلك إىل ابنه أرسل حني أثقالها واحتمل ومارسها بالها التي الواقعة
التعليم معاهد من املعهد هذا أو الجامعة، كليات من الكلية هذه إىل اآلن يرسله هو ثم
ينفق أن إىل اضطر ملا الثانوي التعليم من أرقى العايل التعليم أن ولوال الخاص، الفني
فهو التعليم، هذا إىل ابنه يرسل أن قبل الزمن من انتظر ما وينتظر املال من أنفق ما
األوىل الطبقة يتجاوز حتى منها الثالثة الطبقة يبلغ أن يستطيع ال البيت طبقات يتصور
وانخفاًضا علوٍّا التعليم طبقات بني التفاوت هذا مصدر عن تسله وال الثانية، الطبقة ثم
إليه ويطلبه التعليم هذا من يرجوه الذي الغرض عن سألته فإذا عليه، وتثقل تعجزه فقد
عليه أيرسهما وهو أحدهما غرضني: التعليم هذا من ينتظر بأنه سيجيبك أنه الظن فأكرب
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مثقًفا ابنه يكون أن يريد وهو للجهل، وإزالة للعقل تهذيب فيه التعليم أن عنده وأهونهما
الجاهلني. الخاملني من الحياة يف بالنجاح أجدر املمتازين املثقفني ألن ممتاًزا؛

إذا طالبه يؤهل العايل التعليم أن نفسه يف وأوقعهما عنده آثرهما وهو والثاني
التي من خري حياة من يمكنهم أن أجدر وهو املمتازة العامة املناصب لشغل فيه نجحوا
أنك أيًضا الواضح ومن املتواضعة، والثقافة املتوسط التعليم وأصحاب الجاهلون يحياها
استمده فهو العايل، التعليم من ترجى التي للغاية هذا تصوره عليه تنكر أن تستطيع ال
صاحب أن يرون جميًعا الناس أن ذلك وآية فيها، جدال ال التي الواقعة الحقيقة من
الدولة أن أيًضا ذلك وآية الثانوية، الشهادة صاحب من أرقى البكالوريوس أو الليسانس
الذين الشباب يكون أن ودواوينها وزاراتها يف املناصب بعض لشغل تشرتط نفسها
تسله وال البكالوريوس، أو الليسانس بدرجات ظفروا قد املناصب لهذه أنفسهم يرشحون

الجواب. عن تعجزه وقد عليه تشق فقد ذلك وراء عما
نفس يف تقع التي الصورة هذه أن أرى ولكني مصيب؟ أم أنا أمخطئ أدري ولست
رءوس بها تمتلئ أخرى صوٍر من وأصدق أصح وأغراضه العايل التعليم من الشارع رجل
أقالمهم بها وتجري واملحارضات األحاديث يف ألسنتهم بها وتنطلق املثقفني من جماعة

غناء. فيها نجد لم حققناها فإذا واملقاالت، الكتب يف
مخلصني، يعتقدون من االمتياز، كل املمتازين املثقفني من بل عندنا، املثقفني فمن
صفات عليه أسبغت مقدسقد العايليشء التعليم أن يعتقدون، بما الناس إقناع ويريدون
الطاهر الخالص البحث لهذا الشباب وإعداد للعلم، العلم عن البحث ألنه ممتازة؛ هائلة
املنافع تحقيق يف الرغبة تفسده وال العملية، الحياة رضورات له تعرض ال الذي املقدس
الشأن ونباهة الذكر حسن إىل الطموح حتى يفسده ال بل آجلة، أو كانت عاجلة املادية
ومن الحاجات، كل ومن الشهوات كل من مجرد العلم عىل إقبال هو إنما الصوت، وبعد
العلم موضوعه ولكن األفالطوني الحب يشبه يشء هو املنافع، كل ومن الرضورات، كل

واملعرفة.
أنفسهم يعرِّضون النحو هذا عىل العايل التعليم يتصورون الذين واملثقفون
خيبة عن ينشأ الذي املمض األلم من لكثرٍي ويصدقونهم يتبعونهم الذين ويعرِّضون
مرص يف العايل التعليم تطلب التي األلوف هذه أن الحق من فليس الرجاء، وكذب األمل
وأكرب املمتاز، األفالطوني الغرض لهذا عليه تقبل إنما به مفتونة له مخلصة عليه وتعكف
من النحو هذا تطلب ملاذا األلوف هذه سألت إذا أنك فيه، شك ال الذي الحق بل الظن،
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ترتفع الثقافة يف راقية درجة فيه ترى ألنها الشارع؛ رجل أجابك كما فستجيبك التعليم
والوصول القوت كسب رضورات من رضورة تراه وبأنها الحياة، يف راقية منزلٍة إىل بها

الحرة. األعمال من عمل أو الدولة مناصب من منصٍب إىل
فتطلب الجامعية بالدرجات تظفر حني يوم كل يف ذلك إلينا تعلن األلوف وهذه
املالية قيمتها لتعرف بها الظفر تنتظر فال الجامعية الدرجات لهذه تتهيأ وحني املناصب،
العرس هذا ألن االمتحانات بعرس تضيق وحني فيه، وتلح ذلك تتعجل وإنما الدولة، رأي يف
عىل تلح وحني عامني، أو عاًما املناصب إىل وصولها يؤخر وقد الرسوب إىل يضطرها قد
القانون نصوص من بنٍص الراسبني واستنقاذ االمتحان نتائج تغيري يف والربملان الحكومة
الشباب إليها يعمد التي الوسائل هذه إىل تعمد وحني ارتجاًال، ويُرتَجل ابتكاًرا يُبتَكر
الصحف يف والكتابة واملظاهرات اإلرضاب وسائل إليه، إجابته تسهل ال ما يريد حني عادة

الدواوين. واقتحام األندية يف واالجتماع
ويتربمون منه فيشكون ممتازة ثقافة املثقفني السادة هؤالء من بمشهٍد يقع هذا كل
هذا بهم انتهى وربما املنكرة، املادية هذه عليهم وينعون الظنون بالشباب ويظنون به

مرص. يف العقلية الحياة انحطاط من أو الزمان فساد من الشكوى إىل كله
ينظرون ال بها ونعجب نتأثرها التي الراقية األخرى البالد يف الشباب أن الغريب ولكن
ال وسيلة جملتهم يف عندهم هو وإنما إليه، شبابنا نظرة من خريًا نظرة العايل العلم إىل
أن الحق ومن العليا، األفالطونية السعادة هذه إىل ال العملية الحياة إىل ووسيلة غاية،
ال فهم املرصيون، شبابنا يسلكها التي السبل بعض يسلكون ال قد األوروبيني الشباب
تستنقذهم أن يف يلحوا أن من رسبوا إذا يستحون وهم االمتحان، نتائج بتغيري يطالبون
حكوماتهم وألن بذلك تسمح ال أخالقهم ألن نصوصالقانون؛ من بنٍص والربملان الحكومة
ذلك من شيئًا حاولوا إن لدعائهم تستجيب أن وال لهم تسمع أن تستطيع ال وبرملاناتهم
وسائل من وسيلة أنه عىل إال العايل التعليم إىل ينظرون ال حاٍل كل عىل ولكنهم طلبوه، أو

الحياة.
الخالص النظري بالتعليم يضيقون عندنا املمتازين املثقفني من آخر فريق وهناك
التي للصورة املناقضة كل مناقضة ولكنها غامضة غريبة صوًرا ألنفسهم ويخلقون
لإلنتاج مضمونة رسيعة وسيلة يكون أن العايل التعليم من يريدون فهم آنًفا؛ عرضناها
والفلسفة اآلداب يف العايل بالتعليم يضيقون ذلك أجل من وهم العملية، الحياة يف امللموس
وما واالقتصادية الزراعية والعلوم بالكيمياء حد غري إىل ويعجبون والحقوق، والتاريخ
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يختلط وقد ظاهًرا، اتصاًال القريبة املادية بالحياة تتصل التي العلوم هذه من يشبهها
يف ممتاًزا مثقًفا رجًال رأيت أني أذكر ولقد األعاجيب، إىل بهم فينتهي بعضهم عىل األمر
القديمة، املرصية الجامعة إدارة مجلس يف عضًوا وكان أيًضا وعلمه وثروته وألقابه مركزه
من إىل يعلن أن يف يرتدد يكن ولم الجامعة، تلك يف اآلداب بتعليم ضيقه يخفي يكن ولم
من أنواٍع إىل العلم من األنواع هذه عن الجامعة تعدل أن يف الخري يرى أنه إليه تحدث
شباب رصف لو خاص بنوٍع يود وكان بحظ، منها مرص تأخذ لم التي املنتجة الصناعة
أقل يكن لم زميًال له ورأيت الساعات. صناعة إىل اآلداب دراسة عن القديمة الجامعة
صناعة يؤثر كان ولكنه رأيه يرى وكان أيًضا، والعلم واملنزلة والثروة باللقب امتياًزا منه
إنجلرتا. إىل ينظر اآلخر وكان سويرسا إىل ينظر أحدهما كان الساعات، صناعة عىل النسيج
وسيلة العلم يف يروا فلم ذكرتهم الذين هؤالء عن ارتقوا ربما آخرون مثقفون وهناك
يروا فلم الفصل هذا أول يف ذكرتهم الذين املثقفني أولئك عن نزلوا وربما خالصة، مادية
وهؤالء أولئك بني توسطوا وإنما أفالطونيٍّا، عذريٍّا حبٍّا وتُحب لنفسها تُطلب غاية العلم يف
الحياة، رضورات من رضورة ورأوها املادية بالحياة قرٍب من تتصل التي العلوم فآثروا
ويسمحون والزينة الرتف ألوان من لونًا يرونها وإنما األدبية العلوم ذلك مع يبغضوا ولم
عما يرصفهم أال برشط للناس هللا أباحه يشء الرتف ألن املرصية؛ البيئة يف بالحياة لها
يشءٍ يف عنها تحدثوا التجريبية العلوم عن تحدثوا إذا ذلك أجل من وهم بد، منه ليس
ابتسامة شفاههم إىل حديثهم سبقت األدبية العلوم عن تحدثوا فإذا واإلجالل، اإلكبار من
أن املحقق ومن واإلشفاق، التسامح من كثري يشء وفيها العطف من يشء فيها حلوة
عن البعد كل بعيدة عندنا املثقفني من جماعات رءوس بها تمتلئ التي الصور هذه كل
إىل وأقرب وأدق منها أصح الشارع رجل رأس يف تقع التي الصورة وأن الحق، مالءمة
يشءٍ يف الخري من وال الحق من فليس العايل، للتعليم نتصوره أن يجب الذي األعىل املثل
كل من املربأ الخالص العلمي البحث هو العايل التعليم يف واألخري األول الغرض يكون أن

بعيدة. أو قريبة منفعة
األمم حياة وليست حياتها تحيا أن من بد ال األمم ألن خريًا وال ا حقٍّ هذا ليس
والصديقني والقديسني املالئكة حياة هذه وإنما خالصة، معرفة وال خالًصا عقًال واألفراد
تمكن ومعرفة العمل ينتج علم واألفراد األمم حياة إنما الفالسفة، من يتأثرونهم والذين
من يعرتضنا ما عىل والتغلب الطبيعة عنارص عىل والسيطرة األرض يف االضطراب من
إىل وسيلة أو كله مادة العايل التعليم يكون أن الخري من وال الحق من وليس العقبات،
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كل عىل وهو الحياة، مظاهر أيرس إىل ينحط أن خليق الخالص املادي العقل ألن املادة؛
الحياة أنحاء من ناحيٍة أي يف أعىل مثل تصور إىل ال باإلنسان يرقى أن يستطيع ال حال
عنارص عىل اإلنسان سلطان ويبسط الحضارة ينتج الذي الخصب االبتكار هذا إىل وال
جميًعا؛ األمرين هذين من مزاًجا العايل التعليم يكون أن والخري الحق وإنما كلها، الطبيعة
التي التطبيقية الفنون عن العميل البحث وفيه الخالص، العلم عن الخالص البحث فيه
تعيش أن وال تنتج أن وال توجد أن يمكن ال والتي نفسه الخالص العلم هذا من تُستنبط
هذا بدون الرتف من فيه يتقلبون وما الحضارة من به ينعمون ما للناس تتيح أن وال

نفسه. الخالص العلم
حني، منذ إليهم أرشت الذين املثقفون هؤالء يراه ما عند نقف أن ينبغي فال وإذن
من أبعد نكون أن يجب وإنما العايل، التعليم يف الشارع رجل يراه ما عند نجمد أن وال
نشهدها التي الواقعة الحياة إىل منهم وأقرب تصوًرا، منهم وأصدق غاية، جميًعا هؤالء
الخالص البحث عىل قرصها زعمنا إن ومعاهده العايل التعليم نفسد فنحن يوم، كل يف
عىل قرصها زعمنا إن ومعاهده العايل التعليم نفسد ونحن عملية، منفعٍة كل من الربيء

واآلجلة. العاجلة املنافع يحقق الذي العلمي البحث
عن املرتفع الخالص البحث فيه جميًعا؛ األمرين هذين من مزاج العايل العلم وإنما
أو البحث من النحو لهذا ميرسون والناس للمنفعة، امللتمس العميل البحث وفيه املنفعة
يف أرشبوا وما امللكات من فيهم ركب وما وطموحهم وميولهم استعدادهم حسب ذاك
يرشفون الذين عىل والواجب عليها، اإلقبال حب أو املنفعة من التجرد حب من قلوبهم
كلما أمامهم يضعوها وأن دائًما الحقيقة هذه أنفسهم يُشعروا أن العايل التعليم أمور عىل
الفكرة هذه نفوسنا من نمحو أن ويجب عليه، أقبلوا أو التعليم هذا أمور من أمٍر يف فكروا
للتعليم مخصًصا يكون أن يجب مخصصأو هو ما الجامعة كليات من أن وهي الخاطئة،
يكون أن ويجب صالح هو ما إال اختالفها عىل الجامعة كليات من فليس الخالص؛ الفني

التعليم. من النوعني لهذين صالًحا
فيتحدثون التقسيم هذا مثل إىل يطمئنون الذين خطأ من أشنع خطأ أعرف ولست
تُقصد التي الخالصة باملعرفة تعنيا أن يجب أو تعنيان العلوم وكلية اآلداب كلية بأن

عليا. لذٍة من للعقل تحقق ملا وتُبتَغى لنفسها
فيه تبذال أن ويجب الخالصة املعرفة ألوان من اللون بهذا تعنيان الكليتان فهاتان
املعونة عىل والقادرون الدولة عليه تعينهما أن ويجب جهد، من تستطيعان ما أعظم
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ينفعوا أن من أصحابها تمكن التي الخالصة باملعرفة تعنيان ولكنهما الناس، أفراد من
غريهم يمكنوا أو للعيش غريهم ويهيئوا ليعيشوا األرض يف يضطربوا أن ومن وينتفعوا

العيش. سبل لغريهم ييرسوا أو العيش من
التطبيقية الفنون من فن التعليم أن يف يشك أحًدا أظن وما املعلمني، تهيئان هما
بها ويهيئ يعيش أن عىل نفسه املعلم بها يستعني املادية الحياة وسائل من ووسيلة
مرافق يف يعملون الذين الشباب من جماعات تهيئان وهما أيًضا. ليعيش غريه املعلم
ومن الحرة باألعمال يتصل ومن الدواوين يف يعمل من منهم ذلك يف سواء املختلفة، الحياة
الكليتني بهاتني يُظنَّ أن إذن املعقول غري فمن اختالفها، عىل الفنية املرافق يف يشتغل
املنفعة يف فكرتا إذا حدهما تتجاوزان وأنهما الخالصة املعرفة عىل مقصورتان أنهما

جميًعا. وأساتذتهما لطالبهما اآلجلة أو العاجلة املادية
وله إال موضوعه يكن مهما علم هناك ليس أن وهو هذا من أبعد هو ما هناك بل
املنفعة وناحية نفسها، يف جزاءها تجد التي الخالصة املعرفة ناحية الناحيتان: هاتان
أي عىل الحق استكشاف من ويمكنه وينميه العقل يغزو بحث كل عن تنتج التي العملية
زيادة وكل العقل، ثروة يف يزيد اإلنسانية املعرفة إىل يضاف يشء فكل األنحاء، من نحٍو
من فنونًا له وتخلق التفكري أبواب من أبوابًا له وتفتح أزره وتشد تقويه العقل ثروة يف
يعرتضفيها ما عىل واالنتصار قوة، يف الحياة استقبال عىل يعينه ذلك وكل النشاط، فنون

العقبات. من
بأن الناس إىل تحدثوا إذا أفواههم يملئُون الذين خطأ من أشنع خطأ أعرف ولست
تخرج ألنها عملية كليات والتجارة والهندسة الزراعة وكلية الطب وكلية الحقوق كلية
الزراعة أعمال عىل يرشفون والذين واملهندسني األطباء وتخرج القضاء ورجال املحامني
لألشياء. تعمق عن وال ناضج تفكرٍي عن ينشأ ناقصلم حق ولكنه حق كله فهذا والتجارة،
العملية الحياة من املختلفة األلوان لهذه الشباب تهيئ كانت إذا الكليات هذه أن ذلك
يتخصص بعضهم العلم، من فيها يدرس فيما للتخصص أيًضا الشباب بعض تهيئ فهي
لذة هذا يف يجد ألنه فيه يتخصص وبعضهم نفسها، الكليات هذه يف بتعليمه لينهض فيه

يكن. مهما صارف عنها يرصفه وال أخرى لذة بها يعدل ال ممتازة خاصة
نفسها ذات يف التقصري أشنع تقرصِّ إذن العايل التعليم ومعاهد الجامعة فكليات
عىل ومعاملهم مكاتبهم يف يعكفون رهبانًا إال الشباب من تخرج لم هي إن األمة ذات ويف
األمة ذات ويف واملعرفة العلم ذات ويف نفسها ذات يف تقرصِّ أنها كما الخالص، البحث
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يف والعاملني القوت كسب يف واملضطربني املنافع طالب إال الشباب من تخرج لم هي إن
لألمة أخرجت إذا إال وجهه عىل واجبها تؤدي ال وهي اختالفه، عىل العميل النشاط ألوان
فحسب العلماء تخرج أن إليها يُطلب أن ينبغي وال وهؤالء، أولئك من إليهم تحتاج من
علماء يكونوا أن عىل العلماء تخرج أن إليها نطلب أن ينبغي وإنما فحسب، والعاملني
تخرج وأن إليه، واإلضافة فيه واإلنتاج تعمقه عىل ويقدرون ويحبونه العلم يفقهون ا حقٍّ
والترصف عليه لإلقبال عقولهم هيئت وقد ا، حقٍّ العمل عىل قادرين يكونوا أن عىل العاملني
اليأس عن وارتفاع بالنفس ثقة مع أثقاله واحتمال بأعبائه النهوض عىل والقدرة فيه

والقنوط.
أو طالبها مستقبل يف فكرت إذا الجامعة تعاب أن الخطأ من أن كله هذا من وينتج
بذلك الجامعة تعاب أن الخطأ من الطالب، لهؤالء باسًما املستقبل يكون أن يف جاهدت
وهي اآلخرة، من جزء ال الدنيا من جزء فالجامعة الدنيا، أعراض يف تفكر إنها يقال وأن
رضوراتها من رضورة تكون أن عىل بل بالحياة، تتصل أن عىل ال الحرص كل حريصة

واألساسية. األوىل مقوماتها من ومقوًما
تشجيع يف األفراد يقرصِّ أو الدولة تقرصِّ أن الخطأ من أن أيًضا هذا عن وينتج
هذا عىل املعونة من إليه تحتاج ما كل ومنحها الخالص العلمي البحث عىل الجامعة
لها استقام إذا إال رأيت كما تستقيم ال املتحرضة األمم حياة ألن منه؛ واالستزادة البحث

العايل. التعليم معاهد يف النشاط أنواع من النوعان هذان
ورغب الثانية للمرة املعارف وزارة توىل حني باشا الهاليل نجيب األستاذ أن وأذكر
كلية إىل بالقياس األمر هذا يف إيلَّ تحدث الجامعة، كليات يف الدراسة آماد ينقص أن يف
إليه ورفعت الفرصة هذه انتهزت وإنما االتجاه، هذا يف مجاراته إىل ميًال أجد فلم اآلداب
أثبت وأنا واملعونة، اإلصالح من إليه تحتاج اآلداب كلية أن رأينا ما فيها عرضت تقريًرا
كلية تسلك أن ينبغي فيما رأيي يصور ألنه شيئًا؛ منه أغري أن دون التقرير هذا نص هنا
هذين يتجه أن يجب الجامعة معاهد من معهد كل أن وضوٍح يف ويبني سبيل، من اآلداب
إىل واالتجاه الناجحة، العاملة للحياة الشباب تهيئة إىل االتجاه وهما االتجاه، من النوعني
سئلوا لو األخرى الكليات أساتذة أن يف أشك وما الخالصة. العلمية للحياة الشباب تهيئة
سيذهبون اتجاٍه من لكلياتهم ينبغي فيما الرأي هذا يعرضوا أن من وُمكِّنوا رأيهم عن

القرب. أشد منه قريبًا مذهبًا أو ذهبته الذي املذهب هذا
التقرير: نص هو وهذا
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نعتقد: فيما هي لتحقيقها اآلداب كلية أنشئت التي األساسية األغراض
أن يستطيعون بحيث العلم من فروع إلتقان الشباب من فريق تهيئة أوًال:

الثانوية. املدارس يف الفروع هذه بتعليم ينهضوا
بعد يمكنهم وجه عىل العلم من فروع يف الشباب من آخر فريق تثقيف ثانيًا:
مختلفة أنحاءٍ يف التبعات ببعض ينهضوا أن من الجامعية بالدرجات الظفر
وتقديرها األمور فهم يحسن الذي املهذب املستنري الرجل نهوض الحياة من
فيما كله هذا بعد ويترصف قدر، ملا والتصوير فهم عما التعبري ويحسن
يأتي بما عالم البصرية نافذ العقل ناضج الرجل ترصف األمر من يعرضله

يدع. وما
مختلفة؛ كثرية الشباب من الفريق هذا لها يُهيَّأ التي هذه الحياة وأنحاء
الصحف يف يكون ما ومنها ومصالحها، الحكومة دواوين يف يكون ما فمنها
الحرة األعمال يف يكون ما ومنها ومذاهبها، أغراضها اختالف عىل السيارة

املختلفة.
والفراغ فيها والتخصص العلم فروع إلتقان الشباب من فريق تهيئة ثالثًا:
مًعا، عميق واسٍع ودرس متصل بحٍث من إليه تحتاج ملا واالنقطاع لها،
الخالص العلم حماية يف األمة عليهم تعتمد الذين العلماء شباب هم وهؤالء
تنمية يف املشاركة من به األمة تنهض أن ينبغي بما النهوض ويف وحياطته

املعرفة. وترقية الحضارة

أشد الدولة تمنحها أن خليقة الشأن عظيمة الخطر جليلة كلها األغراض وهذه
دقيق وتفكري وأناة رويٍة عن إال أمرها يف الدولة تترصف وأال وأقواها، وأدقها العناية
نقل هي ثقيلة أمانة بحمل للنهوض يهيأ إنما النشء لتعليم يُهيَّأ الذي فالشباب طويل؛
عىل قادًرا الحياة يستقبل أن من النشء وتمكني املقبلة، األجيال إىل املاضية األجيال تراث
عليها واعتماد بالنفس وثقة ومرونة وجلد شجاعة من أثقالها واحتمال فيها الترصف
أن خليق الثقيل العبء بهذا النهوض إليه يُطلب ومن الظروف، من به يحيط ملا وفهم
ما أصلح له فتتيح املعونة، من تملك ما وأعظم العناية من تستطيع ما أدق الدولة تمنحه

جميًعا. والعقلية املادية الحياة من يمكن
إىل محتاجون الحرة واألعمال والصحافة والدواوين املصالح يف للعمل يُهيَّئُون والذين
يف يعمل الذي فالشاب وأكمله، وجه أحسن عىل كله النهوضبهذا من تمكنهم التي العناية
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يحسن مما أكثر وييسء ينفع، مما أكثر يرض املصالح من مصلحة أو الدواوين من ديوان
الخلقية الناحية من له أهًال إليه؛ ُوكِّل الذي بالعمل للنهوض أهًال يجعله بما يُزوَّد لم إذا
العميقة والثقافة املتني الخلق إىل الصحفي الشاب وحاجة الثقافية، الناحية من له وأهًال
ووقف له واالنقطاع الخالص للعلم يُهيَّئون والذين دليل. إىل تحتاج أن من أظهر الراقية
فهم والتأييد، التشجيع وإىل والرعاية العناية إىل حاجة الناس أشد عليه والجهود الحياة
عن مرصوفون العلمية الثروة وتنمية املعرفة ترقية إىل واتجاههم للدرس تفرغهم بحكم
عملهم لهم تيرس راضية عيشة ليعيشوا إليه يحتاجون ما وكسب املادية أمورهم تدبري
اآلداب كلية طالب عىل التيسري يف التفكري أريد فإذا العنيف، جهدهم عليهم وتخفف الشاق
من وتمكينهم الجسام، األغراض هذه من إليهم يُطَلب ما لتحقيق العمل عىل وتشجيعهم
الدرس أعباء عنهم تخفف أن ينبغي فليس فيه راغبني له باسمني الدرس عىل يقبلوا أن

آماده. لهم تقرص أن وال
بإدراك وال الدرس من باإلقالل تسمح ال أجلها من كليتهم أنشئت التي األغراض فإن
يف وهم الثقيل، املتصل الجهد إىل تحتاج هي بل القصار، اآلماد يف الجامعية الدرجات
املصاعب ومصارعة املشقة واحتمال واألناة الصرب يعودوا أن إىل يشء كل قبل حاجٍة

عليها. والتغلب
يكونوا أن منهم وينتظرون كله لذلك استعدادهم حسن منهم يعرفون وأساتذتهم
الدرس، أوقات يستطيلون وال الجهد، من يشفقون وال السأم يعرفون ال عزم، أويل رجاًال
العلم من يطلبون ملا الفراغ من بتمكينهم إليهم واإلحسان عليهم التيسري يكون وإنما
من االستزادة عىل وتشجيعهم الجهد من يبذلون ما يكافئ الذي الصالح املستقبل وتهيئة

والتحصيل. الجد
ألنهم الدراسة؛ عليهم تسهل أن كليتهم لهم تطلب وال يطلبون ال اآلداب كلية فطالب
آماد لهم تقرص أن كليتهم لهم تطلب وال يطلبون وال الدراسة، صعوبة من يشفقون ال
ال وهم األساتذة أصدقائهم وفراق فراقها يتعجلون وال بكليتهم يضيقون ال ألنهم الدرس؛
خدمة من يمكنوا أن تعلموا إذا يطلبون وإنما واألناة، الريث يؤثرون بل العجلة، يحبون

ينفقون. الذي الجهد بهذا ووطنهم أمتهم
النشاط عىل قادرين الدرس من االنتهاء بعد يكونوا أن كليتهم لهم وتطلب يطلبون
إىل مضطرين وال الوقت إضاعة عىل مكرهني وال البطالة إىل مضطرين ال له ُهيئوا الذي
التي البؤس وألوان الحرمان ألنواع معرضني وال القوت، ليكسبوا له هيئوا ما غري يف العمل

الشباب. حدة من وتكرس األمل وتخيب العزيمة وتفل الهمة تثبط
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تتعرض وال جهودهم تهدر وال أوقاتهم تضيع أال كليتهم لهم وتطلب يطلبون وهم
يشينها. أو يؤذيها ملا كرامتهم

معهد يف عاًما أو عامني عمره من يضيع أن ينبغي فال للتعليم يتهيأ فريق منهم
فيها يضيع أن من أيرس العلوم هذه من حاجتهم ألن الرتبية؛ لعلوم التفرغ بحجة الرتبية
تحصيل عىل القدرة كليتهم منهم وتأنس أنفسهم من يأنسون وألنهم والعامان، العام
إذن بد فال العلم، فروع من فيه يتخصصون ملا درسهم أثناء الرتبية علوم من حاجتهم
الكلية يف قضوا فإذا الجامعية، بدراستهم مقارنة الرتبية لعلوم دراستهم تكون أن من
التخصص بني األخريني السنتني يف يجمعوا أن اليسري من كان للعلم فيها يفرغون سنتني

الرتبية.1 علوم من إليه يحتاجون بما واألخذ العلم يف
الليسانس بدرجة وظفروا دراستهم أتموا إذا كليتهم لهم وتريد يريدون هم ثم
الكريم العمل أبواب لهم تفتح بل البطالة، إىل يضطروا وأال ينتظروا أال التعليم وإجازة
وأن كراًما، يعيشوا أن لهم وتبيح وجهودهم حاجتهم يالئم أجًرا عليه يؤجرون الذي
أصًال هناك فإن هذا وعىل والتعليم، بالرتبية يتولونه الذي النشء نفس يف الكرامة يبثوا
قد العلوم كلية أن إال أظن وما بعيد، عهٍد منذ اآلداب كلية عليه حرصت قد األصول من
قوية الكليتني هاتني وبني الرتبية معهد بني الصلة تكون أن وهو أيًضا؛ عليه تحرص
أن دون املعهد دروس إىل يختلفوا أن الثالثة السنة منذ الطالب يستطيع بحيث منظمة
فليس الرتبية، التخصصيف بحجة وقتًا يضيعون ال وبحيث العلمية دراستهم يف هذا يؤثر
محسنًا يكون أن الرضوري وإنما الرتبية، علوم يف ا مختصٍّ املعلم يكون أن الرضوري من

ملناهجها. متقنًا العلوم لهذه
محتاجون الحرة والجماعات والدواوين املصالح يف للعمل يتهيئُون الذين والطالب
أال برشط العميل والتمرين الخاصة الثقافة من العمل هذا إليه يحتاج بما يُزوَّدوا أن إىل

درًسا. لهم يعطل وال وقتًا ذلك عليهم يضيع

الدراسة بني للجمع اجتنابًا املعلمني مدرسة ألغت قد املعارف وزارة بأن الرأي يُعرتضعىل أن ينبغي ال 1

يف العادة هي كما الرتبية فنون تعليم يف أرسفنا إذا خطًرا يكون إنما الجمع هذا فإن والفنية، الثقافية
املذهب هذا إىل أميل األوروبية والجامعات ا، جدٍّ معتدلة األمر حقيقة يف إليها املعلم حاجة أن مع مرص
وهو الرتبية، ملعهد املؤقت بالنظام بأًسا أرى ال أني عىل املعارف، وزارة به تأخذ لم والذي نذهبه الذي
يتصل حني الجامعية الدراسة عن ينقطع ال الجامعة خريج ألن الدراستني؛ بني الجمع يمنع ال رأيت كما
األخرى. الدرجات لنيل الدراسة هذه يميضيف هو إنما البكالوريوس أو الليسانس نيل بعد الرتبية بمعهد
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والصحافة والتحرير للرتجمة عملية مدرسة لهم تنشئ أن يف الكلية فكرت وقد
بإجازتها ظفروا إذا بحيث سنتني فيها ويدرسون الثالثة السنة بلغوا متى إليها يختلفون
الصحافة، أعمال يف واملشاركة والتحرير الرتجمة للنهوضبأعمال أهًال الليسانسكانوا مع
يف يجدوا أن دون إليها يختلفوا بأن للطالب يسمح تنظيًما منظمة املدرسة هذه وستكون

أقسام: ثالثة من وستتألف العلمي الدرس عن ترصفهم مشقة ذلك
املصالح يف إليه يُحتَاج الذي العربي التحرير عىل فيه الطالب يتمرن األول: القسم
اإلنجليزية اللغتني ويدرسون عمليٍّا درًسا العربية اللغة يدرسون وفيه والدواوين،
ال ما ويدرسون واإلنشاء، والقراءة التخاطب من يمكنهم أيًضا عمليٍّا درًسا والفرنسية
تاريخ يف حسنة ثقافة يتثقفون ثم املختلفة وإجراءاتها اإلدارة نظم من درسه من بد

الخارجية. السياسية العالقات تاريخ ويف والدستورية اإلدارية النظم
العربية إىل والفرنسية اإلنجليزية من الرتجمة عىل فيه الطالب يتمرن الثاني: والقسم
األول. القسم يف إليها أرشنا التي الثقافة فيه ويتثقفون اللغتني هاتني إىل العربية ومن
وإدارة تحرير من املختلفة الصحافة أعمال عىل فيه الطالب فيتمرن الثالث: القسم وأما
اللغتني عىل وتمرُّنهم آنًفا إليها أرشنا التي املواد يف فهم تثقُّ إىل وذلك وتوزيع، واستخبار

كلتيهما. أو إحداهما األجنبيتني
وجوه الوجهنيمن هذين أحد يختاروا أن يف أحراًرا الطالبسيكونون أن ا جدٍّ وواضح
التحرير منهم أراد ومن الرتبية، معهد إىل ذهب التعليم منهم أراد فمن العميل، التمرين
ما أساتذتهم عند وسيجدون لذلك، تنشأ التي املدرسة إىل ذهب الصحافة أو الرتجمة أو

واإلرشاد. التوجيه من إليه يحتاجون
العملية الدراسة بني يجمعوا أن يف أحراًرا سيكونون الطالب أن كذلك وواضح
من تخرجهم يتم أن إىل شاءوا إن العملية الدراسة يؤجلوا2 أن ويف العلمية والدراسة

الكلية.

الطالب تخيري اقرتحنا ولكننا الكلية، من التخرج بعد إال املدرسة بهذه االتصال يكون أال عندنا والخري 2

الثقافة بني الجمع هذا مثل فإن ذلك ومع التعليم، أمد ويستطيل العمل يتعجل من منهم ألن ذلك يف
السياسية. العلوم مدرسة إىل بالقياس فرنسا به أخذت قد والتمرين
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جهة من أمورهم تدبري يف أحرار بأنهم الطالب يشعر أن إال كله التيسري بهذا يراد ال
أخرى. جهٍة من األمور هذه تدبري يف أنفسهم عىل يعتمدوا أن يجب رجال وبأنهم

للدرس فسينقطعون له والتفرغ الخالص العلم يؤثرون الذين املتفوقون الطالب أما
تعتمد الطالب هؤالء وعىل املختلفة، الجامعية بدرجاتهم يظفروا حتى الكلية يف العلمي
اللواء يحملون الذين العلماء من األخصائيني تكوين يف مرص تعتمد أن ويجب الكلية
هؤالء وبني الحضارة، وترقية اإلنسانية املعرفة تنمية يف بنصيبها ملرصوينهضون العلمي
اآلن القائمني أساتذتها ويخلف فيها بالتعليم ينهض الذي الجيل الكلية ستختار الطالب
أجل من وهم شأنًا، وأعظمها خطًرا املهمات أجلِّ من الطالب هؤالء ومهمة فشيئًا، شيئًا
يشجعوا أن من بد فال ومعونتها، الدولة وحماية ورعايتها الجامعة الناسبعناية أحق ذلك
املكافآت لهم فتخصص الحياة، أثقال عنهم وتخفف الدرس طرق لهم وتيرس البحث عىل
بكل والدولة الجامعة وتحيطهم للخارج، العلمية البعثات لهم وتنظم مرص، يف الدراسية
اليأس، من ويعصمهم العلم حب قلوبهم يف ويزين بالكرامة يشعرهم أن شأنه من ما
عىل وجهودهم حياتهم وقفوا الذي األعىل املثل هذا عن يصدهم أن شأنه من ما كل ومن

إليه. السعي
الحياة يف آمالهم تحقيق عىل العمل لطالبها يتاح أن إال تطلب ال اآلداب فكلية وإذن
إال تطلب ال املشكالت، لهم تُخلق أو الصعاب، لهم تُقام أو العقاب، أمامهم تُبثَّ أن دون
والصحف والدواوين املصالح يف والعمل التعليم، منهم أراد ملن التعليم يف العمل يهيأ أن
تريد ال وهي الفراغ، هذا منهم أراد ملن الخالص للعلم والفراغ العمل، هذا منهم أراد ملن
رضًرا فيه تجد بل ذلك، يف مصلحة تجد ال ألنها تبديل؛ أو بتغيرٍي نظمها تمس أن اآلن

التعليم. عىل وخطًرا
ويتم الثانوي التعليم أمور تستقر أن قبل لنظمها التعرض يجوز ال أنه ترى وهي
استقبال عىل قادرين طالبًا لها يهيئ أن عىل قادًرا أصبح أنه للجامعة ويثبت إصالحه،
كل عنه راضية بنظامها قانعة الكلية أن ذلك معنى وليس العليا، الجامعية الدراسات
التجارب، يف االضطراب وكثرة العجلة وتكره والرتيث، األناة تؤثر أنها معناه بل الرضا،
من إليه تحتاج قد ما وتبني اختباره، فيها كافية فرصة القائم لنظامها ترتك أن وتريد

مواتية. والظروف مالئًما الوقت ترى حني اإلصالح
وإىل خاصة، عنايٍة إىل يحتاج ألنه اآلن إليه نرش لم الكلية أقسام من قسم وهناك
اآلثار فيه تُدرس أحدهما قسمني: إىل ينقسم املعهد وهذا اآلثار، معهد وهو بالذكر؛ إفراٍد
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يتصل وما اإلسالمية اآلثار فيه تُدرس والثاني العلوم، من بها يتصل وما القديمة املرصية
درجة عىل حصولهم بعد إال املعهد بهذا يلتحقوا أن الطالب يستطيع وال العلوم، من بها
يف الدراسة أن وذلك الدرجة، لهذه معادل أنه الكلية مجلس يرى ما أو املمتازة الليسانس
دراساتهم وبني بينها يجمعوا أن الطالب يستطيع أن من وأدق وأعمق أرقى املعهد هذا
فني أحدهما نوعني: إىل بقسميه املعهد هذا يف الدراسة الكلية قسمت وقد األخرى، العلمية
يف يعملون الذين والفنيون األمناء منهم كان تخرجوا إذا حتى الطالب له يفرغ خالص
الطالب حظ تنمية إىل به يقصد مسائي ثقايف والثاني والعربية، املرصية اآلثار مصلحة
ذلك من يعلمون بما االستعانة أو والتفقه، االستنارة ملجرد إما الخاصة الثقافة هذه من
أشد حريصة والكلية الثانوية. املدارس يف للطالب درسه وإتقان بالتاريخ العلم إتقان عىل
املرتبات تكون أن فيجب املعهد، هذا من للمتخرجني خاصة عناية تطلب أن عىل الحرص
الوقت من أنفقوا وما الجهد، من بذلوا ما تالئم ممتازة التخرج بعد لهم تخصص التي
تشجيعهم من بد وال الليسانس، بعد التخصص يف أعوام ثالثة ينفقون فهم الدرس، يف
الوقت يف للعلم الفراغ عىل تعينهم التي الدراسية املكافآت بمنحهم املعهد عىل اإلقبال عىل

والدواوين. واملصالح املدارس يف زمالؤهم فيه يشتغل الذي
عليه وتحرص الحاجة أشد اآلداب كلية إليه تحتاج بالطالب العناية من آخر ونوع
والتثقيف بالتعليم العناية من شأنًا أهون وال خطًرا أقل ليس أنه وترى الحرص أشد

واالجتماعية. الصحية الطالب بحياة يتصل الذي وهو املستقبل؛ وتهيئة
املادية الحياة وبني بينهم ُخيلِّ قد اآلن هم كما الطالب نرى أن ا حقٍّ يؤذي فمما
والخلق والعقل الصحة عىل تحىص ال أخطار من فيها ملا ويتعرضون بآالمها يشقون

جميًعا.
يحتاج الذي الوجه عىل أودهم يقيم ما يجدون ال فقراء الكلية طالب من ا جدٍّ فكثري
التي والبيئة رديء ومسكنهم رديء غذاؤهم والتحصيل؛ الدرس يف يجدُّ الذي الشاب إليه
التي النظافة وإىل النقي الهواء إىل وحاجتهم صحتهم تالئم أن عن بعيدة فيها يعيشون
وفيما العالقات من بينهم يكون فيما مهملون جميًعا والطالب بدونها، الصحة يف أمل ال
ينبغي، كما ال تستطيع كما أمورهم تجري أيًضا، العالقات من غريهم وبني بينهم يكون
العناية من بد وال والجسم، والخلق العقل حياة عىل الخطر من أللواٍن ذلك فيعرضهم
النشاط إىل ويدفعهم األخطار هذه من يحميهم بما وأخذهم االجتماعية حياتهم بتنظيم
ويهيئهم وطبائعهم أخالقهم ي وينقِّ أذواقهم ي ويرقِّ يائسني، وال عابثني ال آملني باسمني

صالح. ملستقبل صالحني رجاًال ليكونوا
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وأنفق الجهد من كثريًا بذل ولكنه ببعضهذا الجامعة ينهضاتحاد أن املأمول وكان
عليه، وإعانته ذلك من تمكينه من بد فال شيئًا السبيل هذا يف يصنع ولم املال، من كثريًا
يف واحدة مرة ولو غاليًا ثمنًا يكلفهم ال صالح طعام للطالب يهيأ أن يف الحد من بد وال
من بد وال التشجيع، يغِن لم إن بها وأخذهم الرياضة عىل تشجيعهم من بد وال اليوم،
االجتماعات لهم تنظم أن من بد وال والفراغ، الراحة أوقات يف واألسفار للرحلة تنشيطهم
والعملية العلمية حياتهم تمس مختلفة مسائل واملناظرة بالبحث فيها يتناولون التي

الشاب. يجهلها أن ينبغي ال التي االجتماعية املشكالت بعض وتمس والخلقية
األغراض هذه تحقيق عىل صادقة معونة والدولة الجامعة من الكلية وجدت فإذا
تؤدي وأن وأكمله، وجه أحسن عىل الواجبات من عليها بما تنهض أن خليقة كانت كلها
عنه. نكلت أو ذلك يف قرصت إن تالم وأن األمة، منها تنتظر ما خري عىل لألمة أمانتها

ما حال كل عىل باذلة فهي الصادقة املعونة من له أهل هي بما تظفر لم إذا وأما
وهو ورعايته بمعونته يتوالها وهللا األمة، آمال وإرضاء أغراضها لتحقيق الجهد من تملك

الحافظني. خري
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تعودنا مما أكثر به والعناية فيه التفكري نطيل أن خليق التقرير هذا من األخري والقسم
أنها عىل عامة التعليم معاهد وإىل الجامعة إىل ننظر أن تعودنا فقد اآلن، إىل نفعل أن
أو النحو هذا عىل سيئة أو حسنة صيغة العقل فيها ويصاغ العلم، فيها يدرس مدارس

يشء. كل قبل وملكاته بالعقل فيها يُعنى مدارس حاٍل كل عىل ولكنها ذاك،
الوطنية الشخصية والسرية والجسم الخلق تمس التي األخرى األشياء فأما
فرغ فقد ذلك ومع عارضة، إضافية عناية إال املعاهد بها تُعنى ال فأمور واإلنسانية،
يقومه لم إذا خطر املمتاز الذكاء وأن يشء، كل ليست وحدها املعرفة أن إثبات من الناس
آن وقد واألدواء، العلل من مربأ سليم وجسم صالحة واجتماعية فردية وسرية كريم خلق
يشء كل قبل ولكنها فحسب مدارس ليست العلم معاهد أن نستيقن أن بل نعتقد أن لنا
فالطالب أيًضا، معانيها بأوسع وللحضارة معانيها بأوسع للثقافة بيئات يشء كل وبعد
أنه الدولة أو األمة تفهم أن وال أرسته تفهم أن وال يفهم أن ينبغي ال بالجامعة يتصل الذي
عنها ينرصف ثم الرقي، من طوًرا بعقله ويبلغ العلم من مقداًرا ل ليحصِّ بها يتصل إنما
شأنه الحياة، فروع من فيه يضطرب فيما الرقي من بلغ وما العلم من ل حصَّ ما ليستغل
إن والرشاب الطعام بلذات وليستمتع مقالٍّ كان إن أوده ليقيم باملطعم يلم الرجل شأن
النشاط ألوان يف ليفني املطعم عن انرصف ذلك من حاجته أرىض فإذا موًرسا، غنيٍّا كان

ولذة. ورشاب طعام من به تزود ما املختلفة
أبناءنا نرسل أو بالجامعة نتصل حني منه يقرب ما أو هذا نفهم أن ينبغي ال كال،
جديدة أرسٍة إىل أبناءنا ونرسل جديدة بأرسة نتصل إنما أننا نفهم أن ينبغي وإنما إليها،
نشأنا التي القديمة أرستنا من عليها سيطرة أقل وال وحياتهم حياتنا يف تأثريًا أقل ليست
التعاون وعىل واملودة الحب عىل تقوم التي الجامعية البيئة هي الجديدة األرسة وهذه فيها،
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بالفعل فيها يعملون الذين واألساتذة الطالب منهم سواء جميًعا أعضائها بني والتضامن
وأبقى أمتن األرسة هذه عروة ألن املكان؛ يف أو الزمان يف أشخاًصا عنهم بعدت والذين

واملكان. الزمان بعد يفصمها أن من
أن فأحب والتضامن، والتعاون واملودة الحب هو إنما األرسة هذه قوام إن قلت وقد
األعىل للمثل محققة مصغرة صورة تكون أن يجب األرسة هذه أن والطالب األساتذة يفهم
الوطن يف الجماعات إليه تسمو وأن الواحدة، الجماعة يف األفراد إليه يطمح أن ينبغي الذي

كلها. األرض أقطار يف املختلفة األوطان بلوغه عىل تتعاون وأن الواحد،
الرجل فيها يتكون وإنما وحده، العالم فيها يتكون ال بيئة الجامعة إن قلت هنا ومن
وال للثقافة، مصدًرا يكون أن يعنيه بل مثقًفا يكون أن يكفيه ال الذي املتحرض املثقف
يف الجامعة قرصت فإذا للحضارة، منميًا يكون أن يعنيه بل متحًرضا يكون أن يكفيه
مدرسة هي وإنما جامعة، تكون أن خليقة فليست الخصلتني هاتني من خصلة تحقيق
النور مرشق تكون أن خليقة وليست أكثرها! وما املتواضعة، املدارس من متواضعة
يعد املصانع من مصنع هي وإنما لها، تعمل التي واإلنسانية فيه تقوم الذي للوطن
عىل قدرتهم محدودة آمالهم محدودة العمل، رجال ومن العلماء من طائفة لإلنسانية

واإلصالح. الخري
الثقافة مستقر تكون أن يجب الجامعة أن أحدهما خطريان: أمران هذا عن وينتج
أيًضا، البيئات من غريها إىل القياس بل فحسب، نفسها إىل بالقياس ال العامة العميقة
بلوغ عن البعد كل بعيدة جامعتنا بأن وألم رصاحٍة يف أعرتف أني عليك أخفي ولست
ذلك وآية أوًال، نفسها إىل بالقياس العامة العميقة الثقافة مستقر ليست فهي املنزلة؛ هذه
ضيقة سطحية ثقافته فرتى الجامعيني الشباب من شئت من إىل تتحدث أن تستطيع أنك
حدٍّ إىل الحديث حسن فرتاه الحقوق أو اآلداب كلية يف املتخرج إىل تحدث الضيق، أشد
رجال من كغريه فسرتاه الفن هذا به تجاوزت فإذا فيه، تخصص الذي فنه يف متواضع
ولكنك ذلك يف الشك من يشءٍ عىل الهندسة أو الطب كلية يف املتخرج إىل وتحدث الشارع،

الناس. عامة من رجًال فسرتاه الخاص فنه به تجاوزت إذا
الرجل به يمتاز ما أخص وإنما الجامعي الرجل حال هذه تكون أن ينبغي وما
محزونني نسجله الذي الجهل هذا ومصدر املعرفة، ألوان يف والتفنن العقل سعة الجامعي
الجامعية الحياة أن والثاني الثانوي، التعليم فساد األول أمران: الجامعيني الشباب عىل
إىل منحاز الجامعة فروع من فرٍع فكل متمايزة؛ أقساًما مقسمة محدودة ضيقة نفسها
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االجتماعية الحياة نظمت قد ولو الخاصة، جهوده عىل متوفر غريه عن منقطع نفسه
واآلداب والعلوم والحقوق الطب طالب يلتقي أن ألمكن حسنًا؛ تنظيًما الجامعيني للشباب
املودة بينهم تتصل وأن بعًضا بعضهم يعايش أن ألمكن بل وقت، إىل وقٍت من والهندسة
أطراًفا أولئك ويعرف بعض، عىل بعضهم ويتثقف بعض إىل بعضهم فيتحدث واإللف
عناء. وال مشقة وال جهٍد غري يف املنوعة الواسعة الثقافة هذه وتتحقق هؤالء، عند مما

ال التي املمتازة الراقية الحضارة مستقر تكون أن يجب الجامعة أن الثاني األمر
السرية هذه يف يشء كل قبل تظهر وإنما وحدهما، والعميل العلمي اإلنتاج يف آثارها تظهر
املشرتك واالحرتام الشائعة املودة عىل الناس بني الصالت فيها تقوم التي الصافية النقية
عىل لك ما تقدر أن قبل عليك لغريك ما وتقدير بالحق، اإليمان قبل بالواجب واإليمان
هذا يف ثم الدنيات، عن وتنزيهها الصغائر عن بها واالرتفاع النفس إكبار يف ثم غريك،
هذا وكل عنه، فينأى القبح ويحس إليه ويسمو الجمال يحس الذي املصفى املهذب الذوق
من يمكنهم حسنًا تنظيًما الجامعيني للشباب االجتماعية الحياة تنظم حني إال يتحقق ال
االستمتاع يف يشرتكوا أن ومن بعض، شأن من بعضهم ويصلح بعًضا بعضهم يعايش أن
ومرة للموسيقى باالستماع وأخرى للمحارضات، باالستماع مرة والفن؛ العلم بلذات مًعا

يشء. كل وبعد يشء كل قبل الرياضية األلعاب يف باالشرتاك ثم التمثيل بشهود ثالثة
الجامعة فاتحاد الشئون؛ هذه إليه توكل وأن اتحاد للجامعة ينشأ أن يكفي وليس
له، وجود ال إنه قل أو محدود كله بهذا الطالب وعلم كثرته، هم أو طالبها من مؤلف
كله هذا عىل نفسها الجامعة تقوم أن من بد فال تذكر تكاد ال االتحاد لهذا املالية والطاقة
مهمتها يف قرصت فقد تفعل لم فإن نفسه؛ بالتعليم عنايتها به تعنى أن ومن حسنًا قياًما

قبيًحا. تقصريًا الجامعية
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التعليم من

نفسه التعليم بعبء تنهض أن وال العبء بهذا تنهض أن تستطيع ال الجامعة ولكن
وهو أنشئت منذ تبلغه أن يجب كان وقد اآلن تبلغه أن أحدهما: بشيئني؛ ظفرت إذا إال
وهو قليًال قليًال إليه وتصل فشيئًا شيئًا تبلغه أن تستطيع والثاني: الصحيح، االستقالل

اليد. ذات وسعة الثروة
فرٍص يف املختلفة الحكومات وتسجله قوانينها قررته فقد الجامعة استقالل فأما
ال االستقالل هذا أن عىل تدل للجامعة الواقعة الحياة ولكن متباينة، وظروٍف مختلفة
أمرين منه نفهم الجامعة استقالل نذكر حني ونحن املتواضع، من أكثر أو متواضًعا يزال
أن بعد العامة القوانني حدود يف املالية بشئونها الجامعة تستقل أن أحدهما: أساسيني؛
الجامعة تستقل أن وأهمهما: أخطرهما وهو والثاني عام، كل يف ميزانيتها الربملان يقر
حق من تجعل التي هذه الدولة سيادة إال تحده ال ا تامٍّ استقالًال والتعليم العلم بشئون
الناس بحياة متصًال الوطن أرض يف يجري ما كل تنظم التي القوانني إقرار الربملان
تصدر أن بعد والتعليم العلم بشئون مستقلة الجامعة تكون أن هذا ومعنى وأعمالهم،

الشئون. هذه تنظم التي القوانني
ميزانية أن الحق ومن كثري، أو قليل حظ منه للجامعة فليس املايل االستقالل فأما
حقيقة ال االستقالل أشكال من شكل هذا ولكن خاص، قانون بها يصدر منفصلة الجامعة
املالية أمورها بتدبري القانون لها يعرتف التي الجامعة أن تعلم أن ويكفي حقائقه، من
هنا املالية ووزارة املالية، وزارة لها أذنت إذا إال األمر أيرس يف تترصف أن تستطيع ال
ال موظفون األحيان أكثر يف عليها يرشف التي املكاتب هي وإنما الوكيل وال الوزير ليست



مرص يف الثقافة مستقبل

تريد حني وأثقلها القيود بأسخف مقيدة فالجامعة شيئًا، والتعليم العلم أمر من يعرفون
وحني األدوات، أهون حتى تشرتي أن تريد وحني منها تطبع ما تبيع أو الكتب تشرتي أن
والكليات، اإلدارة مكاتب ويف التدريس هيئة يف وصغارهم املوظفني كبار تعني أن تريد
االبتدائي التعليم أمور معه تستقيم أن يمكن ال الشنيع التضييق هذا أن ا جدٍّ وواضح

الجامعي. التعليم عن فضًال
وجود ال والذي الجامعية الحياة قوام هو الذي االستقالل من الثاني النوع وأما
أدنى والصورة الشكل إىل ولعله ا جدٍّ ضئيل منه املرصية الجامعة فحظ بدونه؛ للجامعة
أعوام منذ أثريت التي الجامعية املحنة تلك بعُد الناس ينَس ولم الواقعة، الحقيقة إىل منه
من لجماعة الرشف ألقاب تمنح أن عىل الجامعة تُكِره أن الحكومات إحدى أرادت حني
هم أو الجامعة وهمت مستقلة، أنها الجامعيني بعض ظن أو الجامعة فظنت الساسة،
يعرفه ما النتيجة فكانت السياسة يف إقحامها من يراد كان ما بمقاومة الجامعيني بعض
الجامعة عىل حينئٍذ السلطان لعدوان غضبوا قد الجامعيني الشباب أن الحق ومن الناس،
يف العام الرأي أن كذلك الحق ومن األرضكلها، أقطار يف الناسعنها تحدث رشيفة غضبة
الدرس هذا أن أيًضا الحق من ولكن كريمة، شديدة مقاومة يومئذ السلطان قاوم مرصقد
من استقاللها حماية من لها ينتج أن ينبغي كان ما للجامعة ينتج ولم ثمرة يؤِت لم
العميد لهذا السلطان ظلم عىل مقصوًرا الجامعة استقالل عىل االعتداء فليس عدوان، كل
الناس ألن أمره؛ يسري العدوان فهذا تحب ال ما عىل بالعنف الجامعة حمل أو ذاك أو
عىل الخطر العدوان إنما أحيانًا، ويقاومونه دائًما وينكرونه به ويشعرون يحسونه جميًعا
صاحب من صدر قد مرشوع يشء أنه عىل للناس يظهر الذي هذا هو الجامعة استقالل
فساد مصدر ذلك مع وهو عليه ألحٍد قدرة وال فيه ألحٍد حيلة ال العدوان هذا فيه، الحق
االمتحان، نتائج يف لنفسها الدولة سلطة تستبيحه الذي التغيري هذا مستطري، ورش عظيم
مجالس تصدرها التي األحكام إلغاء يف لنفسها الدولة سلطة تستبيحه الذي التغيري وهذا
سلطة أظن وما إلغاء، الجامعة استقالل يلغي الذي وهو الرش كل هو الجامعية التأديب
وال القانونية الوجهة من عليه غبار ال الذي الترشيع اتخذت أنها تنكر أن تستطيع الدولة
اإلرشاف يف حقها وإضاعة الجامعة، استقالل إلغاء إىل وسيلة الدولة سيادة وجهة من
التي النظم بعض بتغيري اكتفت الدولة سلطة أن ولو والتعليم، العلم شئون عىل وحدها
هذا تجاوزت الدولة سلطة ولكن الرش، احتمال وألمكن األمر لهان واالمتحان التعليم تمس
النجاح، يف ا حقٍّ لهم الجامعة تر لم من بالقانون وأنجحت الجامعي االمتحان نتائج فألغت
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أن ولو الدرجات، يف ا حقٍّ لهم الجامعة تر لم ملن بالقانون الجامعية الدرجات ووضعت
سياسية ظروٍف يف الجامعية التأديب مجالس عاقبتهم من بالعفو شملت الدولة سلطة
السيئة نتائجها السياسية لالضطرابات إن ولقيل الرش، احتمال وأمكن األمر لهان بعينها
التأديبية األحكام ألغت الدولة سلطة ولكن تحتمل، أن يجب والتي أحيانًا منها بد ال التي
بعده ليس الذي الفساد هو وهذا فيه، وغشوا باالمتحان عبثوا الذين الطالب بعض عىل

فساد.
ينتجها التي املنكرة اآلثار أتعمق أن وال البغيض الحديث هذا يف أطيل أن أحب وما
الصلة ويف الطالب أخالق ويف والتعليم العلم حياة يف الجامعة استقالل عىل العدوان هذا
الجامعيني نفوس يف الكرامة من الجامعي للسلطان ينبغي وفيما أساتذتهم، وبني بينهم
عن به ترتفع أن يجب التي الكرامة من نفسه الدولة لسلطان ينبغي وفيما وطالبًا، أساتذًة
باالمتحان العبث وعىل والخمود الكسل عىل الشباب وتشجيع والتهاون الضعف هذا مثل
الجامعات احرتام من األجنبية البالد يف املرصي التعليم لسمعة ينبغي وفيما أحيانًا،
هذا من اشمئزاًزا نفيس يف أجد ألني أتعمقه؛ أن وال كله هذا يف أطيل أن أريد ال وتقديرها،
يف الجامعي لتعليمنا وصمة أنه به يوصف ما أقل يشءٍ يف اإلطالة أكره وألني الحديث،

الوصمات. من الجامعي تعليمنا يربأ أن يجب وقت
للجامعة الدولة تعرف لم إذا كلها عبثًا ستصبح الجامعة حياة أن هنا أسجل وإنما
القضاء استقالل تحرتم كما االستقالل هذا تحرتم لم وإذا الصحيح العلمي استقاللها
وخري حق الدولة سيادة أن مرص يف األمر عىل املرشفون يفهم متى أدري ولست بالضبط،
تغري أن تستطيع ال الدولة إن أطوارها. عن تخرج وال حدودها تتجاوز أال برشط ولكن
أن تملك ال كذلك فهي متحرضة، أنها لنفسها تزعم ثم السيادة هذه باسم القضاء أحكام

التعليم. عىل حفيظة أنها تزعم ثم السيادة هذه باسم االمتحان أحكام تغري
من وحني حنٍي بني وأسمعه أقرأه ما موقع أي نفيس من يقع وال يعنيني وليس
يحرتمون بأنهم الصحف ويف الربملان أمام اختالفهم عىل الوزارات ورؤساء الوزراء ترصيح
فأما الناس، من العامة نفوس يف أثر له يكون قد كالم فهذا ويؤيدونه، الجامعة استقالل
وأهون باأللفاظ، ال بالفعل الجامعة استقالل الدولة تحرتم أن يؤثرون فإنهم الجامعيون
بخرٍي له تعرض وأال تحدثت إذا الجامعة استقالل الدولة تنىس أن إليهم أحب بل عليهم
السياسة شوائب من وخالصة للعلم خالصة حياة للجامعة يضمن أن أحرى ذلك برش، وال
العلمية أغراضها تحقيق من لتتمكن ماٍل من إليه تحتاج ما الجامعة منح وأما أيًضا،
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املرصية الدولة أن هنا نسجل أن الحق ومن فيه، القول إلطالة معنى ال فواجب الخطرية
وما املعونة، من تمنحها أن تستطيع ما تمنحها وأنها الجامعة عىل البخل شديدة ليست
يحسن ما تقدير يف تخطئ حني أو االقتصاد إىل الظروف تضطرها حني إال تبخل أنها أظن

فيه. االقتصاد يحسن ال وما
ينفقونها وال والفضة الذهب يكنزون الذين القادرين األفراد عىل اللوم كل اللوم وإنما
بل له خطر ال فيما ينفقونهما وإنما والفضة الذهب يكنزون ال والذين الوطن، سبيل يف
مرص يف والغنى الثروة أصحاب يخزي مما إن والشهوات، اللذات تحقيق من يخزي فيما
يوناني كريم قدمها إنما أمورها الدولة تولت أن بعد املرصية للجامعة ُقدِّمت هبة أول أن

أرستوفرون. املسيو وهو اآلداب كلية يف اليونانية الحضارة درس لتشجيع
لتشجيع الجوائز الجامعة يف ينشئ الذي املرصي الغني ننتظر اآلن إىل زلنا وما
العلم هذا درس من لتمكينها الكرايس الجامعة يف ينشئ والذي والتفوق، الجد عىل الطالب
هذه األعمال جالئل من حياتهم يمأل بما الصغائر هذه عن شغٍل يف أغنياءنا ولكن ذاك، أو
الفقراء قلوب تمأل التي هذه بل أمثالها، من يعصمهم ألنه الفقراء؛ إىل الفقر تحبب التي
يف االجتماعي النظام عليه يقوم وفيما الثروة توزيع يف التفكري إىل وتدفعهم وغيًظا بغًضا

واإلنصاف. العدل من مرص
األغنياء أنباء من أحيانًا الصحف تنرشه ما يقرءون أنهم أغنيائنا أمر يف ما وأظرف
فيعجبون العامة املنافع لتحقيق أموالهم من الضخمة املقادير عن ينزلون الذين األوروبيني
أن يف وال ثروتهم يف وال أنفسهم يف يكفرون ال ولكنهم والثناء، باإلعجاب ألسنتهم وتنطلق
كل يف الدولة إىل يؤدونها التي اليسرية الرضائب هذه من أكثر الثروة هذه يف ا حقٍّ للوطن
عىل تنفق ال ألنها للدولة؛ الالذع بالنقد انطلقت ربما ألسنتهم أن كله هذا من وأظرف عام،
أن ويف يشء، كل عىل تنفق أن تستطيع ال الدولة أن يف يفكرون وال ينبغي، كما التعليم
املال، من يبددون أو يكنزون ببعضما هم أمدوها إن بالتعليم العناية تحسن قد الجامعة
الجهود من األغنياء يبذله ما القلوب يف للسخط وإثارة للنفوس إيذاء كله هذا من وأشد
الفقراء أبناء يقبلوا أن عىل جاٍه من لهم ما بفضل واملدارس الجامعة ليحملوا العنيفة
عن للمدارس أو للجامعة ينزلوا أن ذلك من أيرس وكان أجر، بغري أحيانًا هم وأبناءهم
بأخالقنا تتصل مسألة هذه ولكن الفقراء، ألبناء التعليم إباحة لتستطيع أموالهم بعض
املثقفون األغنياء فينا ويكثر وتشيع الثقافة تصلح حتى تصلح أظنها وما االجتماعية

صحيًحا. تثقيًفا
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أيًضا يسري لسبٍب ا جدٍّ يسرية قلت أم أَكثُرت سواء مرص يف العايل التعليم ومشكالت
وأصبح الجامعة أنشئت منذ املعارف وزارة سلطان من تحرر قد العايل التعليم أن وهو
وزارة يف الخاصة العقلية هذه تقيمها التي العقبات هذه أمامه تقوم ال سمًحا طليًقا
العايل التعليم أمور عىل واملرشفون املختلفة، التعليم ألوان أمام كارهة أو راضية املعارف
أقدموا، إذا وبصريٍة علٍم عن فيُقِدمون املعرفة حق صناعتهم يعرفون فنيون الجامعة يف
نظمهم ولكن األمر، بعض يف يخطئون وقد أحجموا، إذا وأناة َرِويَّة عن ويحجمون
وأحب عليهم يشء فأيرس سمحة، مرنة أيًضا وعقولهم سمحة مرنة الجامعية وقوانينهم
قد أنهم لهم ظهر إن الصواب إىل ويعودوا تبينوه إذا الخطأ عن يرجعوا أن إليهم يشء

طريقه. تنكَّبوا أو عنه جاروا
حللتها ثم الجامعي التعليم مشكالت من مشكلٍة عند وقفت إذا أنك الظن وأكرب
ومصدرها املشكلة هذه أصل أن إىل دائًما فستنتهي ومصادرها أصولها إىل ورددتها
ومصدرها املشكلة أصل يكون فحينًا سلطانها، مظاهر من مظهر أي يف الدولة هي إنما
التعليم حاجة تالئم تهيئة الثانوي التعليم يف الطالب تهيئ لم ألنها املعارف؛ وزارة يف
يُقِدم أن الجامعة إليه تطلب حني يحجم أن املعارف وزير عىل أشارت ألنها أو الجامعي،
وزارة ومصدرها املشكلة أصل يكون وحينًا يحجم. أن الجامعة إليه تطلب حني يُقِدم وأن
وبخل عناٍد عن ذلك أكان سواء املال من إليه حاجٍة يف هي ما الجامعة تمنح لم ألنها املالية؛
قامت ولكنها املال من تطلب ما الجامعة منحت ألنها أو واضطرار، عجٍز عن ذلك كان أم
ال الذي الجامعي التعليم أمور يف ترى كما املال هذا إنفاق يف حقٍّ من للجامعة ما دون
أصل نفسه الربملان يكون أخرى ومرة األحيان. من كثرٍي يف تسيغه وال املالية وزارة تفهمه



مرص يف الثقافة مستقبل

مثًال االمتحان شئون من فيه يدخل أن ينبغي ال فيما يدخل حني وذلك ومصدرها، املشكلة
السلطتني إىل بالقياس املعقول الصحيح باستقاللها الجامعة استمتعت قد ولو قدمنا، كما
أن ذلك مشقة؛ وال جهٍد غري يف مشكالتها أكثر تحل أن الستطاعت والتنفيذية الترشيعية
لنٍي يف املشكالت معالجة من تمكن التي الخصبة الفنية األصول من أصًال الجامعة يف
التي الكليات مجالس إىل موكولة التعليم أمور أن وهو ومهل، أناٍة يف عليها والتغلب ورفق
التعليم رجال من يتألف الذي الجامعة مجلس إىل ثم أنفسهم التعليم رجال من تتألف
الجامعة إدارة مجلس إىل موكولة املال أمور وإن الدولة، سلطان ممثيل ومن الجامعي
سلطان يمثلون والذين الدولة سلطان ممثيل ومن الجامعي التعليم رجال من يتألف الذي
بعض يف فعليٍّا مراًسا العايل التعليم مارسوا قد يكونوا أن فيهم يشرتط أنفسهم الدولة

معاهده.
أو مالية أو فنية مشكالت أكانت سواء الجامعي للتعليم تعرض التي فاملشكالت
يفرغوا أن يستطيعون وبأمثالها بها خبريين رجاًال أمامها تجد حتى تظهر تكاد ال إدارية
إن واللني وباألناة الحزم إىل احتاج إن بالحزم ذلك ويأخذوا حلها عىل ويتوفروا لها
الجامعية املشكالت تيسري ويف األصل هذا قيمة يف يزيد ومما واللني، األناة إىل احتاج
أساتذة ومن منهم تتألف وإنما وحدهم، املرصيني الجامعيني من تتألف ال مجالسها أن
وإنما بعينها، ثقافة أو بعينه بلًدا يمثلون ال وهم اختيارهم، أُحسن قد ممتازين أجانب
من مشكلة عرضت فإذا للتعليم، مختلفة ونظًما مختلفة وثقافات مختلفة بالًدا يمثلون
مما اختارت ثم لها عرضت إن األجنبية األمم تعالجها كيف الجامعة عرفت املشكالت

ومصالحها. املرصية البيئة يالئم ما الحل ألوان من يعرض
للجامعة تعصبًا الجامعية املشكالت أمر تهوين يف الغلو بي يُظنَّ أن أحب وما
التعليم مشكالت من لطائفٍة األمثال أرضب أن أريد وإنما والثناء، بالحمد لها وإيثاًرا
ينبغي ما لها وأتيح ذلك وبني بينها َ ُخيلِّ لو تحلها أن تستطيع الجامعة كانت الجامعي
كليات عىل الشباب إقبال عن تنشأ التي هذه املشكالت هذه وأظهر واملال، االستقالل من
أيًضا، كارهًة بعضهم وقبول كارهًة بعضهم رد من الكليات إليه تضطر وما الجامعة
تحاول وقد نفسها الدولة تنشئها وإنما املشكلة هذه تنشئ التي هي الجامعة فليست
بينها تحول الدولة ألن تحقيقه؛ إىل ق تُوفَّ ال ولكنها الحل بهذا تظفر وقد حلها الجامعة

ذلك. وبني
حساب بغري الناس أمام التعليم أبواب فتحت ألنها املشكلة أنشأت التي هي الدولة
تعرف وأنت مرص، يف القائمة العالية املعاهد وطاقة التعليم هذا بني املالءمة يف تفكر ولم
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واملطالبة يشء هذا ولكن العايل، التعليم أو العام التعليم لتضييق الناسبغًضا أشد من أني
كثر وإذا آخر، يشء الضيق العايل والتعليم الواسع العام التعليم بني الشباب يضيع بأال
تُمنح أن فإما لهما؛ ثالث ال أمران فهناك بها للجامعة طاقة ال كثرة الجامعة عىل املقبلون
لتبيح واألقاليم اإلسكندرية يف لها فروع إنشاء من يمكنها ما واالستقالل املال من الجامعة
الشباب هؤالء من تختار أن يف الطبيعية الحرية لها تُرتَك أن وإما فيه، للراغبني العلم
الدولة ولكن الطالب، من هؤالء غري ترد وأن استعداًدا له وأحسنهم العايل بالتعليم أحقهم
لها يسمح لم أو ماليتها لها تسمح لم الحلني، هذين بأحد تأخذ أن اآلن إىل أبت قد
رد من تمكنها التي الشجاعة تجد ولم الجامعية الفروع بإنشاء املال لشئون تصورها1
وزارة عىل الطالب ضغط اشتد الدرايس العام أول كان فإذا الجامعي، التعليم عن الشباب
ضغط واشتد الجامعة، عىل نفسها الوزراء ورياسة املعارف وزارة ضغط واشتد املعارف
تطيق، ما فوق الطالب من تقبل أن إىل الجامعة واضطرت الجامعة عىل أيًضا الشعب
األمكنة، يف وضيق واملدرسني األساتذة يف قلة مع بالطالب الكليات ازدحام هذا عن وينشأ
ثم منه، يُنتَظر ما تحقيق عن قصوره أو الجامعي التعليم فساد الطبيعية النتيجة وتكون
االمتحان كان فإذا ينبغي، كما التعليم بهذا ينتفعون ال الطالب أن أيًضا النتيجة تكون
يف فيجدون ويستنرصون، يستظهرون والربملان الحكومة إىل الطالب وعاد الراسبون كثر
معه تفسد ولكن وحده التعليم يفسد فال واملظاهرة املنارصة من يطلبون ما األحيان أكثر
عىل مخلصة أمينة تكون أن الجامعة عىل يجب ما فأيرس ذلك ومع أيًضا، والنظام األخالق
عىل به الطالب انتفاع من وتتحقق ممكن وجه أحسن عىل الطالب إىل تؤديه العايل التعليم
فإذا دقيًقا، حسنًا امتحانًا وتمتحن صحيًحا، حسنًا تعليًما تعلم أيًضا، ممكن وجه أحسن
وواضح والفساد، للرش مصدًرا وجودها كان كليهما أو أحدهما األمرين هذين يف قرصت
قيمته يلغي االمتحان يف الدولة ل تدخُّ وأن التعليم حسن دون يحول الطالب ازدحام أن

إلغاءً.
يف تلح فهي جميًعا والشعب للدولة النصح يف بالتقصري الجامعة تتهم أن يمكن وال
من تقبل أال من تمكينها ويف املال ظروف بذلك سمحت إن لها فروع إنشاء من تمكينها
االمتحان شئون يف التدخل تنكر وهي الفروع، هذه تنشأ لم إذا تطيق ما فوق الطالب

أصبحت وقد الكتاب، هذا إمالء بعد تم ولكنه العام هذا الجامعية الفروع إنشاء للدولة نسجل أن يجب 1
حني. إىل العايل التعليم أزمة فانحلت األول فاروق جامعة هي كاملة جامعة عامني منذ الفروع هذه
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يجد أال كله هذا من وأظرف بيشء، تظفر ال ولكنها للدولة هذا إنكارها وتُبلغ اإلنكار أشد
التعليم بأمور تنهض ال ألنها الجامعة لوم يف حرًجا والتنفيذية الترشيعية السلطة رجال

ينبغي. كما
الطالب من واأللوف املئات قبول رفضت الجامعة أن لو رأيهم يكون أن عىس وما
القوانني تنفيذ رفضت الجامعة أن لو رأيهم يكون أن عىس وما البطالة؟ إىل واضطرتهم
الجامعة سيتهمون فهم الرأي هذا فأعرف أنا أما الراسبني؟ بإنجاح الربملان يصدرها التي

النظام. عىل والخروج السلطان عىل بالثورة
عنها املسئولة هي الدولة وأن املشكلة هذه عن املسئولة هي ليست الجامعة أن أرأيت
يستتبع الطالب قبول أن وهي هذه؛ من قريبة أخرى مشكلة وهناك وآخره؟ األمر أول يف
يف تلح التي الدولة ولكن واملدرسني، األساتذة من إليه يحتاجون من تعيني الحال بطبيعة
أنها كما الطالب، هؤالء قبول يستتبعه الذي املال عن تعجز أو باملال تبخل الطالب قبول
ذلك عن وينشأ الطالب، هؤالء قبول يستتبعها التي األماكن عن تعجز أو باألماكن تبخل
بعد الطالب هؤالء يخرج وأن الطالب بمئات خاصة الحقوق كلية يف املدرجات تزدحم أن

بيشء. منه ينتفعوا ولم شيئًا منه يسمعوا ولم الدرس من ساعة
من ألوانًا هناك أن الجامعة عنها تُسأل وال الدولة عنها تُسأل التي املشكالت ومن
تقتيض املرصية الحياة طبيعة ألن خاصة؛ عناية مرص بها تُعنَى أن يجب العليا الثقافة
النظم وتضع واجبها فتؤدي العناية هذه بوجوب املختلفة الكليات وتشعر العناية، هذه
أقرته ما دون تقوم الدولة ولكن ذلك، عىل الجامعة مجلس ويقرها املراسيم ومرشوعات
املمانعة إىل تضطرها السياسة ألن وإما تمنحه، أن تريد ال أو املال تجد ال ألنها إما الجامعة
الكليات بني شائع هو وإنما بعينها كلية عىل مقصوًرا هذا وليس الجامعة، تريد فيما
الجهد من الجامعة تلقاه ما يجهلون ال قرٍب من الجامعة أمور يعرفون والذين جميًعا،

التعليم. مواد من تلك أو املادة لهذه الكرايس من كريس إنشاء تريد حني واملشقة
الحياة طبيعة أن يف شكٍّ من فما نفسها؛ اآلداب كلية يف مثلني لهذا أرضب وأنا
القاهرة تصبح بحيث السامية اللغات بدرس خاصة مرصعناية تُعنَى تقتيضأن املرصية
اآلداب كلية شعرت وقد اللغات، هذه لدرس املراكز أهم تكن لم إن املراكز أهم من مركًزا
عيىس حلمي املعايل صاحب ولكن منه، بيشءٍ تظفر وكادت فيه وجدَّت نشأتها منذ بهذا
املسخ هذا من السامية اللغات يعِف لم اآلداب لكلية الجامعية النظم مسخ حني باشا
مما نبلغ ال ولكننا الرش هذا نصلح أن نحاول ونحن القبيح، الضعف من يشءٍ إىل فردَّها
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من حدث فيما كان وقد اإلصالح، هذا من يمكننا ما املال من نجد ال ألننا شيئًا؛ نريد
ننتهز كيف عرفنا لو لنا، سانحة فرصة السامية اللغات يف املمتازين لبعض أملانيا تنكر
الدولة ألن نفعل لم ولكننا املضطهدة، السامية الدراسات لهذه ً مرصملجأ لنجعل الفرص،

تفهمها. أن تُِرد لم أو الفرصة هذه خطر تفهم لم
عناية اآلداب كلية تُعنَى أن تقتيض املرصية الحياة طبيعة أن يف شك من وليس
بالحياة متصلة اآلداب كلية ألن صحيح؛ علمي نحٍو عىل اإلسالمية بالدراسات خاصة
عليها الحق ومن اإلسالمية الدراسات يف املسترشقني جهود تعرف وهي األوروبية العلمية
زعامة لنفسها ترى التي مرص جهود بني لتالئم الدراسات؛ هذه من بنصيبها تأخذ أن
الجهد من تبذل أن تستطيع ولعلها األخرى، األوروبية األمم جهود وبني اإلسالمية البالد
األجانب يستطيع ال نتائج إىل ق تُوفَّ وأن بذله عن األجانب يعجز ما الدراسات هذه يف
من كثريًا تصلح وأن نصابه إىل األمر من كثريًا ترد أن تستطيع ولعلها إليها، قوا يُوفَّ أن
للحضارة كان ما للناس وتبني تتبني أن تستطيع ولعلها اإلسالم، ذات يف األجانب خطأ
آخر تستطيع ولعلها فيها، تأثرٍي ومن الحديثة األوروبية بالحضارة صلة من اإلسالمية

الحياة. إىل حاجٍة يف يزال ال ما واآلداب العلوم يف اإلسالمية اآلثار من تحيي أن األمر
للدراسات معهد إنشاء واقرتحت واجبها فأدت العناية هذه بوجوب الكلية شعرت وقد
الفلسفة ويف الرشقية واللغات العربية اللغة يف الليسانس حملة فيه يفرغ اإلسالمية
يتصل وما اإلسالمية الحياة عن الخالص العلمي للبحث اإلسالمي التاريخ ويف اإلسالمية
ونصف عام منذ املعارف وزير إىل وُرِفع االقرتاح هذا الجامعة مجلس وأقر العلوم، من بها
الوزارة رجال ألن العهد؛ ذلك منذ الوزير مكتب يف نائم املرسوم هذا مرشوع ولكن عام،
اإلسالم درس كأن األزهر، يغضب أن من إشفاًقا يوقظوه بأال املختلفني الوزراء عىل أشاروا

وحده. األزهر وعىل األزهر عىل مقصوران أمران علومه عن والبحث
الشباب يف الدينية الثقافة بإحياء املطالبة أشد يطالب نفسه األزهر أن والظريف
املعارف وزارة وأشفقت األزهر غضب الثقافة هذه بإحياء الجامعة همت فإذا الجامعيني،
اإلسالمية، الدينية الثقافة إحياء عن ا صدٍّ الجامعة تصد أن النتيجة وكانت غضبه من

ا. رشٍّ بهذا وحسبك
للتعليم مشكالت من يكون عما املسئولة هي الدولة أن من نقرره ملا آخر ومثٌل
لألصوات معهد إنشاء اآلداب كلية اقرتحت حني أعوام منذ كان الذي هذا وهو الجامعي؛
الحاجة أن األوىل: جهتني؛ من الخطر عظيم املعهد هذا بأن مقتنعة اآلداب كلية وكانت
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من رضورة إنشاءه أن والثانية: اختالفها، عىل األجنبية اللغات تعليم يف ا جدٍّ شديدة إليه
يف اآلداب كلية جاهدت وقد وحديثها، قديمها العربية اللهجات درس أردنا إذا الرضورات
رحمه باشا الوهاب عبد أحمد ألن به؛ تظفر لم ولكنها كاملة أعوام ثالثة املعهد هذا إنشاء
وممثًال للمالية وكيًال وكان إليه، التعليم وحاجة املعهد هذا قيمة يفهم أن يستطع لم هللا
أمرها أن فسرتى الكليات من كلية أي تسأل أن وتستطيع الجامعة، مجلس يف للدولة
أََكثَُر سواء املصاعب مرصمن يف العايل التعليم يعرتض ما بأن وستقتنع اآلداب كلية كأمر

واملال. باالستقالل الجامعة ظفرت إذا ا جدٍّ هنيِّ َقلَّ، أم
يف الدولة تقوم أن الجامعة استقالل تحقيق يف تأثريًا األشياء أشد من كان وربما
وأخذت أعوام، منذ فيه التفكري َكثُر أمر تحقيق عىل إبطاء وال تثاقل غري ويف وعزم، حزٍم
وهو فيها؛ الحياة أسس من أساًسا أصبح حتى جدٍّا طويل زمن منذ الراقية البالد به
مناصب لشغل للتقدم أساسيٍّا رشًطا العليا املدارس وإجازات الجامعة، درجات تكون أن
العلمية واإلجازات الجامعية الدرجات هذه تكون أال ذلك ومعنى بها، للظفر ال الدولة
الخاصة باملسابقات املناصب تُنال وإنما اختالفها، عىل املناصب أصحابها ليتوىل كافية
ذلك فروعها، من فرٍع يف املوظفني إىل الدولة احتاجت كلما أو عام، كل يف لها تُعقد التي
وذلك االختيار، هذا يف التشدد ومن املوظفني اختيار من يمكنها ألنه نفسها؛ للدولة أنفع
من ليست الحياة بأن ويشعرهم والجد، النشاط إىل يدفعهم ألنه أنفسهم؛ للشباب أنفع
هذا بعد هو ثم مستمر، ورصاع متصل جهاد هي وإنما يظنون، بحيث واليرس السهولة
نريد كما ونفوسهم، األمر عىل املسيطرين أخالق ونريد للنفوس، مقوم لألخالق مصلح كله
من واملصالح الوزارات فيعصم محًوا املحاباة يمحو ألنه أيًضا؛ ونفوسهم الشباب أخالق
عىل يعتمدوا أن من أنفسهم الشباب ويعصم بها، تُتَّهم أن من ويعصمها فيها، التورط
الشباب يعصم هو ثم املنصب، إىل وسيلة واألغنياء والقادة السادة جاه ويتخذوا غريهم،
الوجه ماء وبذل اإللحاح، يف والتورط بالذلة، والشعور الخلق، ضعف من هذا يستتبعه مما
كريمة صورة جميًعا الناس نفوس يف يحقق األمر آخر وهو القوي، ذاك أو الغني لهذا
من الجامعة يريح كله هذا فوق وهو إليها، تُبتغى التي والوسائل ومناصبها للدولة نقية
مقياس أنها وهو تعدوه؛ أن ينبغي ال الذي الطور إىل فيها االمتحانات يرد ألنه ثقيل؛ عناءٍ

الجامعية. للدرجة واستحقاقه العلم من درس بما الطالب النتفاع
القوت، وكسب املنصب إىل سبيًال كان إذا الجامعي االمتحان بني ا جدٍّ عظيم والفرق
ذلك يف ا ملحٍّ دواوينها، يف بالعمل الدولة يطالب حتى منه يفرغ الشاب يكاد ال الذي
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الجامعية الدرجة إىل سبيل هو الذي واالمتحان املخزية، املعروفة بالوسائل إليه متوسًال
منه أشد ملسابقٍة يتهيأ حتى فيه، وينجح منه يفرغ الطالب يكاد ال والذي غري، ليس

إليه. وتوصله املنصب من ستقربه التي هي ألنها حياته؛ يف أثًرا منه وأبعد خطًرا،
عىل أو قدمناه الذي النحو عىل العام التعليم أُصِلح وإذا الرأي، بهذا الدولة أخذت إذا
هذه حاجة أشد وما فيها، االمتحان نظم إصالح يف الجامعة تفكر أن أمكن منه، قريب نحٍو
أمرهم من والطالب األساتذة ترهق وألنها ا، حقٍّ معقدة ألنها والتخفيف؛ التيسري إىل النظم
وتشغل االمتحان، يف الفوز إىل وسيلة وتجعله نفسه الجامعي التعليم تفسد وألنها عًرسا،
بفساد مؤمنة وهي الجامعة تصنع ماذا ولكن البحث، ومتعة الدرس لذة عن الطالب
من الجامعية الدرجات منح يف واالحتياط للدولة النصح وبوجوب جهة، من العام التعليم

أخرى. جهٍة
جديدة، النشاط من أبوابًا للجامعة سيفتح الرأي بهذا األخذ أن كله هذا إىل أضف
لهذه الشباب ستعد التي هي فالجامعة واالمتياز؛ الرقي من ألوانًا نفسها للثقافة وسيهيئ
النظري البحث وبني والعمل، العلم بني تالئم التي املختلفة املعاهد بإنشاء املسابقات
التحرير مدرسة ذكرت حني آنًفا املعاهد هذه بعض إىل أرشت وقد الفني، والتمرين
كمعهد بالفعل موجود املعاهد هذه وبعض إنشائها، يف اآلداب كلية تطمع التي والرتجمة
وواضح الحقوق. كلية يف واإلدارية واملالية الجنائية الدراسات ومعاهد اآلداب، كلية يف اآلثار
بعضها يفرغ التي املختلفة املعاهد هذه إنشاء إىل الوسائل ستجد جميًعا الكليات أن ا جدٍّ
إىل السبيل كيف ولكن الخالص، العلمي للبحث اآلخر بعضها ويفرغ العميل، للتمرين
ملناصبها فتأخذ الناجحني برتتيب مرة تكتفي والدولة حساب، بغري تُشغل واملناصب ذلك
أني أنىس ولست املتقدم. عىل املتأخر فتؤثر الرتتيب هذا أخرى مرة وتهمل فاألول، األول
الذين بني فيها املناصب من يخلو ملا تتخري أن عىل اإلسالمية اآلثار مصلحة مع مرة اتفقت
وزارة ولكن املسابقة، بطريق تخريها يكون وأن الجامعة، يف اآلثار معهد من يخرجون
فكانت املسابقة، عن يغني املعهد امتحان أن وزعمت االتفاق، بها األخذ رفضت املعارف

يقال. كما امللك من أكثر ملكية
الحكومة، إىل دائًما راجعة العايل التعليم مشكالت من مشكلٍة لكل الصحيحة فالعلة
من إليه تحتاج بما الجامعة ظفر مع دائًما يدور املشكالت هذه لكل الصحيح والحل
بما الجامعة تظفر حتى وتكراره، قوله من نسأم ولن وكررناه ذلك قلنا واملال، االستقالل
العرس يشوبها قد التي املستقلة الكريمة الحياة هذه من األخرى الجامعات به تستمتع
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بما السلطان لها يتعرض أن من دائًما ومعصومة الذلة، من دائًما بريئة ولكنها أحيانًا،
االستقالل. يف املقدس حقها ينايف
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دورتنا لتكون قصرية وقفًة عنده نقف أن من بد ال العايل التعليم ألوان من مرصلون ويف
األزهر يف الديني التعليم وهو أقطارها، جميع من بها محيطة مرص يف الثقافة حول
أحيانًا عنده الوقوف وأطلنا مرة غري الحديث هذا أثناء لألزهر عرضنا وقد الرشيف،
خطًرا أعظم الثقافة تكوين يف األزهر مهمة بأن مؤمنون أننا هنا نسجل أن نحب ولكننا
األزهريون يظن مما عامة اإلسالمي العالم حياة ويف خاصة مرص حياة يف أثًرا وأبعد
اإلسالمي الرشق مرصويف يف التعليم معاهد أكثر األزهر أن منها مختلفة، ألسباٍب أنفسهم
واملسلمني املرصيني الشباب من الضخمة الكثرة هذه فيه تظفر أن فيجب الطالب، من حظٍّا
العام التعليم مدارس ويف الجامعة يف الشباب بها يظفر التي الثقافة من أقل ليست بثقافٍة
الدينية الدراسات معهد األزهر أن ومنها يقال، كما الكيف جهة من وال الكم جهة من ال
بطبقات االتصال شديد يكون أن ويجب االتصال شديد الجهة هذه من وهو اإلسالمية
ويجب مرصوالرشق، يف للثقافة املصادر أهم من إذَْن فهو وتباينها، اختالفها عىل الشعب
ممتازة راقية ثقافة كلها الشعب طبقات يف وتتغلغل عنه تصدر التي الثقافة تكون أن
األزهر أن ومنها الحياة، وتلك الحاجات لهذه مناقضة ال وحاجاته الشعب لحياة مالئمة
اإلسالمي الرشق ويف مرص يف املعرفة لواء حمل القديم املرصي املجد مظاهر من مظهر
يكون أن ويجب املجيد، ملاضيه مالئَمني ومستقبله حارضه يكون أن فيجب متصلة قرونًا
تكون أن ذلك وسبيل القديم، املرصي للمجد عنوانًا كان كما الحديث املرصي للمجد عنوانًا
الناس لحاجات املالءمة أشد مالئمتني منه تُطلب التي واملعرفة عنه تصدر التي الثقافة

الحديث. العرص هذا يف وآمالهم
بما مطالب الجهة هذه من وهو للمسلمني الروحية الحياة مصدر األزهر أن ومنها
واألمل والرضا األمن الناس نفوس يف يشيع بأن مطالب األخرى، املعاهد به تطالب ال
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ذلك منهم يبلغ لن وهو والقنوط اليأس ومن والسخط الخوف من ويعصمهم والرجاء
نفوس وبني اإلسالمية األرض أقطار يف فتنترش عنه تصدر التي الثقافة بني الءم إذا إال

الحديث. املدني التعليم يصوغها وكما الحديث العرص يكونها كما وقلوبهم املسلمني
تجدي ال الحرب هذه فإن الحديثة الحياة عىل حربًا األزهر يكون أن الخري من وليس
ألثقالها مخفًفا الحديثة للحياة ملطًفا األزهر يكون أن والواجب الخري وإنما تفيد وال
هللا ينهى ما وبني بينها مباعًدا واملعروف الخري من به هللا يأمر ما وبني بينها مالئًما
يحيونها كما الناس حياة الدين رجال عرف إذا إال يكون ال وذلك واملنكر، الرش من عنه
إثم، من إليه تدفعه وما رشٍّ من الناس عىل تجر وما ومشكالتها بأرسارها العلم وأتقنوا
وأن املعاهد، من غريه بها يتثقف كما الحديثة بالثقافة األزهر يتثقف أن ذلك وسبيل
إذا بحيث الخالصة الدينية الثقافة هذه من األخرى املعاهد به تمتاز ال بما هذا بعد يمتاز
الوصول يف مشقة يجدوا ولم يباينوهم ولم يناقضوهم لم الناس بطبقات رجاله اتصل

القلوب. وتلك النفوس هذه يف والتأثري نفوسهم إىل واالنتهاء قلوبهم إىل
وهم قديم ألنه عنه يفهمون فال الناس إىل الدين رجل يتحدث أن الرش كل والرش
قديم، وهو محدثون ألنهم عنهم يفهم فال الدين رجل إىل الناس يتحدث وأن محدثون
فكثرة اليشء، بعض عنه ويفهمون اآلن له يسمعون الناس ألن األزهر يغرت أن ينبغي وال
وبعد غًدا ستخرجها الحياة طبيعة ولكن الوسطى، القرون بعقلية متأثرة تزال ال املرصيني
فال أوروبية، حديثة صيغة املقبلة واألجيال الناشئة األجيال وستصوغ الطور هذا عن غد
املقبلة واألجيال الناشئة باألجيال اتصاله ليكون التطور هذا األزهر يجاري أن من بد
األزهر أن أخريًا ومنها الحارضة، واألجيال املاضية باألجيال اتصاله من وأقوى أجدى
الحرية دين أنه اإلسالم به يمتاز ما وأخص كلها، اإلسالمية للبالد الديني النور مرشق
كما ال اختالفها عىل األجيال تفهمها كما واملعرفة والعلم الحرية دين وأنه واملعرفة، والعلم

بعينه. عرص حققها كما ال اختالفها عىل العصور تحققها وكما بعينه جيل فهمها
جميًعا، واملادية الروحية الحياة يف العليا امُلثل إىل والطموح التطور دين فاإلسالم
املالءمة كل مالئمني إليه الداعون عنه الذائدون له النارشون رجاله يكون أن ويجب
وسبيل تأباه، وال الطموح وتؤيد تمانعه وال التطور تشجع التي السمحة هذه لطبيعته

الحديث. بأسباب األخذ من له مانعة القديم عىل األزهر محافظة تكون أال ذلك
األزهريون، يظن مما ا جدٍّ أخطر األزهر مهمة أن من قدمناه ما األسبابيحقق هذه كل
الخطرية، املهمة لهذه مالئمة فيه التعليم ونظم األزهر سرية تكون أن من بد فال وإذَْن
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والعكوف نفسه إىل االنحياز من عليه دأب عما ا تامٍّ عدوًال األزهر يعدل أن يقتيضأوًال وهذا
ويتصل السرية هذه يرتك أخذ قد األزهر إن يقال وقد العامة، الحياة عن واالنقطاع عليها
صحيح وهذا اختالفها، عىل الحديثة الثقافات من حسنة بحظوٍظ ويأخذ العامة بالحياة
مستمسًكا نفسه إىل منحاًزا زال ما فاألزهر صحيح؛ غري األمر حقيقة يف ولكنه ظاهره يف
بالحياة يتصل أن يريد نفسه االنحياز هذا أجل من وهو عليه، حريًصا االنحياز بهذا
الخاصة وإجازاته الخاصة نظمه له تكون أن يريد اآلن، نراه الذي النحو عىل العامة
العامة الحياة عىل نفسه يفرض أن ذلك مع ويريد والتعليم، الحياة يف الخاصة وطرقه
العامة بالحياة الصحيح االتصال يكون هكذا وما الدين باسم نفسه يفرض وأن فرًضا
يف يشارك ال األيام هذه يف يسلكها التي طريقه يسلك حني األزهر إن فيها. واالشرتاك
دون فروعها ببعض أو بها االستئثار ويريد فيها ينافس وإنما والعملية العلمية الحياة
تنشئ ما نحو عىل معاهد األزهر فينشئ التعليم معاهد الدولة تنشئ املعاهد؛ من غريه
هذه للدولة: يقول ثم الجامعية الدرجات األزهر فينشئ الجامعية الدرجات وتنشئ الدولة،
إذَْن فينبغي وإجازاتك درجاتك تشبه وإجازاتي درجاتي وهذه معاهدك، تشبه معاهدي
كالشباب ودرجاتي بإجازاتي ويظفرون معاهدي من يخرجون الذين الشباب يكون أن
ما املناصب من يشغلوا أن ويجب والدرجات، اإلجازات وتمنحينهم تخرجينهم الذين
تفعيل لم فإن هؤالء، به ينهض بما العامة الحياة أعباء من ينهضوا وأن هؤالء يشغله

فيهم. نفسه للدين وظاملة الدين لرجال ظاملة فأنت
شغل ويف ثانيًا، ودرجاته إجازته ويف أوًال التعليم يف غريب ثنائي نظام هذا عن وينتج
عقًال يالئم مرصوال غري يف يُرى ال يشء وهذا ثالثًا، يريده ما لألزهر تم إن الدولة مناصب
التعليم بهذا يمتاز وأن الديني بتعليمه أوًال األزهر يمتاز أن اإلصالح طبيعة إنما نظاًما، وال
تحتاج التي الدينية باألعباء للنهوض شبابه فيهيئ والعلمية العملية الناحيتني من الديني
جهٍة من الدين شئون يف الخالص العلمي للبحث وللتفرغ جهٍة من العامة الحياة إليها
غبار ال العامة الحياة يف الدينية باملناصب واالستئثار الديني االمتياز من النحو هذا أخرى،
تؤهل، التي الدينية ودرجاته بإجازاته األزهر يمتاز أن طبيعته ومن فيه. جدال وال عليه
شأن يف قدمنا كما املناصب هذه إىل لالستباق بل العامة، الدينية املناصب لشغل نقول ال
الحياة من الدينية املناصب هذه غري يف شبابه يشارك أن األزهر أراد إذا فأما الجامعة،
عليهم مرصيون شبابه ألن إنكاره؛ يمكن ال وثابت فيه جدال ال واضح ذلك يف فحقه العامة
ولكن والواجبات، الحقوق من لهم وما غريهم عىل ما مثل الحقوق من ولهم الواجبات من

277



مرص يف الثقافة مستقبل

أي املألوفة؛ أبوابها من يدخلوها وأن الطبيعية طرقها األعباء هذه إىل يسلكوا أن ينبغي
ويسابقوا املدنية ودرجاتها بإجازاتها ويظفروا املدنية الدولة معاهد يف يتعلموا أن ينبغي
الثنائي النظام هذا يلغي أن أحرى ذلك العامة، املناصب إىل املدنيني إخوانهم من غريهم
من له ينبغي بما الدولة لسلطان يحتفظ وأن مرص يف العقلية الوحدة يحقق وأن الغريب
أن أحرى وهو خاص، بنوٍع الدولة مناصب وعىل جميًعا العامة الشئون عىل السيطرة
الحياة بهذه واألزهريني األزهر ويمزج اليومية املرصية بالحياة واألزهريني األزهر يصل

مزًجا.
الدولة مدارس يف املعلمني يخرج أن يريد فاألزهر توضحه؛ أمثاًال لذلك ولنرضب
غريهم يتعلم كما طالبه يتعلم أن برشط ولكن أحد، عليه ينكره أن ينبغي ال له حق وهذا
أن أرادوا فإذا والدرجات، اإلجازات من غريهم به يظفر بما يظفروا وأن الدولة معاهد يف
الرتبية، ومعهد اآلداب وكلية العلوم دار اآلن ذلك إىل فطريقهم مثًال العربية اللغة يعلموا
أو الطبيعة أو الجغرافيا أو التاريخ يعلموا أن أرادوا وإن األزهرية، العربية اللغة كلية ال
ينهضوا أن أرادوا وإن الرتبية، ومعهد العلوم وكلية اآلداب كلية ذلك إىل فطريقهم الكيمياء
والهندسة، والطب الحقوق كلية ذلك إىل فطريقهم الهندسة أو الطب أو القضاء بأعباء
سلطان وال بها للدولة علم ال درجات الكليات هذه تمنح وأن كليات األزهر يف تنشأ أن فأما
هو فهذا فرًضا العامة الحياة عىل الكليات هذه يف املتخرجون يُفَرض ثم عليها للدولة

متحرض. بلٍد يف يساغ أن يمكن وال يفهم ال الذي
العامة؛ الحياة وبني األزهر بني الفصل إال ينتج ال النظام من النحو هذا إن يقال وقد
األخرى، املعاهد ويف الكليات ويف األزهر يف يتخرجوا أن يستطيعون ال األزهريني ألن
البالد يف الدين فرجال اإلنكار، أشد وننكره املعارضة أشد فيه نعارض الذي هو وهذا
ألف أشد وحياة دقيق وامتحان عميق درٍس بعد الديني معهدهم يف يتخرجون األوروبية
واملعاهد الجامعات يف يتخرجوا أن من هذا يمنعهم وال األزهريني، حياة من ومرة مرة
ويظفروا املناصب إىل املدنيني زمالءهم ويسابقوا ودرجاتها بإجازاتها ويظفروا الدينية

أيًضا. املناصب بهذه
يف وتفوقهم برباعتهم ونوهت األوروبيني الدين رجال نشاط يف مرة غري كتبت وقد
فنٍّا أو العلوم من علًما ترى تكاد وال اختالفها، عىل التطبيقية الفنون يف بل املدنية العلوم
تسهل األمور بال فما والرهبان، القسيسني من ممتازة طائفة فيه نبغت وقد إال الفنون من
مرص ويف مرص؟ يف الدين رجال إىل بالقياس وتعرس أوروبا يف الدين رجال إىل بالقياس
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أزهريتهم تمنعهم لم والكليات املعاهد بعض يف وتخرجوا األزهر يف تخرجوا أفراد نفسها
بأن مؤمن وأنا األزهر، يف التخرج من جامعيتهم تمنعهم ولم الجامعة، يف التخرج من
فيمكن العامة، الحياة حاجات وبني الخاصة حياته بني األزهر يالئم أن األشياء أيرس من
من أنفسهم الجامعة طالب يمكن كما اختالفها، عىل الجامعة بكليات االتصال من طالبه
علوم من بحظوٍظ ليتزودوا بل الدينية املناصب عىل أهله ليزاحموا ال باألزهر االتصال
لألسباب األزهر يف والثانوي األويل التعليم عىل واجب الدولة إرشاف أن قدمت وقد الدين،
التعليم بني سيقارب— بل يقارب— قد نفسه اإلرشاف هذا أن اآلن وأضيف بسطتها، التي
للشهادة معادلة لألزهر الثانوية الشهادة وسيجعل املدني العام والتعليم األزهري العام
أبواب تُفتح كما لألزهريني، العالية واملعاهد الجامعة أبواب تُفتح ويومئذ املدنية، الثانوية
مفيًدا، حسنًا امتزاًجا املدنية بالثقافة الدينية الثقافة تمتزج ويومئذ للجامعيني، األزهر
لقاءً والدين العلم ويلتقي املرشق والنور الطلق للهواء ونوافذه األزهر أبواب تُفتح ويومئذ

خريًا. إال واملسلمني ملرص ينتج ال حسنًا
كهذا يشءٍ يف باشا هيكل املعارف وزير فكر فقد األخبار من إيلَّ انتهى ما صدق وإذا
األولية املرحلة يف واملدني الديني التعليم توحيد يف البحث إليه يطلب األزهر إىل وكتب
إىل دعاء ذلك مع كان وقد لدعائه، يستجيب أن وال له يسمع أن األزهر يرد فلم والثانوية،

جميًعا. والدنيا الدين يف مرص ومصلحة والخري الحق
املدني العام التعليم بني املقاربة وتمت املستقيم الرصاط هذا إىل األزهر هللا هدى وإذا
الجامعة، يف العايل التعليم كأمور يسرية هينة األزهر يف العايل التعليم أمور كانت والديني
من أعظم االستقالل هذا من حظه كان وربما واإلداري، واملايل العلمي استقالله فلألزهر
من تواجه فيما الجامعة تجد مما أكثر املشقة من األزهر يجد وقد كثريًا، الجامعة حظ
املدنيني الفنيني ولكن العايل، التعليم شئون يف الفنيني إىل حاجٍة يف يزال ما ألنه املشكالت؛
ومتعة لذة سيجدون األيام هذه يف يسلكها التي الطريق سلوك عىل اآلن يعينونه الذين
ال اآلن أنها حني عىل مجدية منتجة معونتهم وستكون امُلثىل الطريق سلوك عىل إعانته يف

نفًعا. تجدي وال شيئًا تنتج
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ومن الدولة، من خاصة عناية إىل محتاج األقباط إلخواننا املسيحي الدين رجال وإعداد
الواجبات يؤدون مرصيون األقباط فإن أيًضا؛ يسرية طبيعية ألسباٍب أنفسهم، األقباط
يستمتع كما كاملة الوطنية بالحقوق ويستمتعون املسلمون، يؤديها كما كاملة الوطنية
يذودون الذي الوطن وعىل الرضائب إليها يؤدون التي الدولة عىل ولهم املسلمون، بها
وتقويمهم بتعليمهم العناية يف الحق من للمسلمني ما بمرافقه العناية يف ويشاركون عنه

وأكمله. وجه أحسن عىل وتثقيفهم
أنكر أحًدا أن نظن ما بل فيه يجادل أو ذلك ينكر أن يستطيع أحًدا أن نظن وما
سواء املرصيني أن جميًعا به نؤمن الذي املرصي الدستور قرر وقد فيه، جادل أو ذلك
كنا وإذا املسلمني، وغري املسلمني بني املساواة هذه يف يفرق لم والواجبات، الحقوق يف
وال األيام هذه يف تسمح ال املرصية الظروف أن الحديث هذا من مىض فيما الحظنا قد
بعض يف الديني بالتعليم العناية من الدولة بإعفاء القريب املستقبل يف تسمح أن يُنتَظر
بالقياس الحظناه وإنما وحدهم املسلمني إىل بالقياس ذلك نالحظ لم فإننا التعليم؛ مراحل
االستمتاع مدار هو الوطنية بالواجبات القيام دام وما مرص، أبناء من غريهم وإىل إليهم
غريهم مع يستوون األقباط دام وما الفقهاء، يقول كما وعدًما وجوًدا الوطنية بالحقوق
بالحقوق االستمتاع يف يساووهم أن من بد فال استثناء، بغري الوطنية الواجبات أداء يف
املرصيون يشرتك أن من إذَْن بد فال الحقوق، هذه من والتعليم أيًضا، استثناء بغري الوطنية
تنفرد أن من إذَْن بد وال الوطنية، الوحدة مقومات من فيه يشرتكوا أن يمكن فيما جميًعا

الخالص. الديني التعليم من به تنفرد أن من بد ال بما الدينية طوائفهم
وال الوطنية الوحدة يمس ال فهو واالفرتاق، االنفراد من النوع بهذا بأًسا أرى ولست

جذوتها. وتذكية تقويتها عىل يعني ولعله ما، لخطٍر يعرضها
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الذي االختالف بهذا أشبه يكون أن الدين يف واألقباط املسلمني بني االختالف ولعل
ويمنحها ويذكيها، يقويها وإنما اللحن، وحدة يفسد ال فهو املوسيقية األنغام بني يكون
مراحل بعض يف لألقباط الديني التعليم تفصيل يف أدخل أن أريد وما وجماًال، بهجة
غايته إىل به تنتهي أن الدولة تستطيع يشء فهذا يُنظَّم، نحٍو أي وعىل يكون كيف التعليم
بني والدينيني املدنيني املثقفني من فيه عليها يشريوا أن عىل القادرين ذلك يف مستشرية

أنفسهم. األقباط
باإلعداد العناية وجوب من الفصل هذا به بدأت ما تقرير إىل أصل أن أريد وإنما
يعلمونهم األقباط من والشباب بالصبية سيتصلون فهم املسيحيني، الدين لرجال الصالح
لتحقيق املدنيني املعلمني وبني بينهم املالءمة تتحقق أن من بد فال فيه، ويفقهونهم دينهم
يحملها التي املدنية والثقافة الصبية هؤالء إىل يحملونها التي الدينية الثقافة بني املالءمة
ما بني يكون الذي الشنيع التناقض من الصبية يعصم وحتى املدنيون، املعلمون إليهم
والقسيسون القسيسني، إىل التعليم هذا ُوكِّل إن القسيس إليهم يلقيه وما املعلم إليهم يلقيه
وعىل االجتماعية مراكزها اختالف عىل القبطية الطائفة بطبقات سيتصلون هذا بعد
اتصال من أشد األقباط من باملؤمنني القسيسني واتصال الثقافة، من حظوظها اختالف

معروف. هو كما املسلمني بطبقات الدين رجال
وللعرص الحديثة للحياة مالئًما تثقيًفا القسيسون هؤالء ف يُثقَّ أن من إذَْن بد فال
واالضطراب الحرية إىل تضطرهم ثقافة الدين باسم الناس إىل يحملوا ال حتى الحديث،

املدنية. الحياة أعباء احتمال عن والعجز
من بد فال املرصي، الوطن مقومات من ومقوم قديم، مرصي مجد القبطية والكنيسة
هذه وبني رجالها بني نخيل أن ينبغي وال القديم، ملجدها مالئًما الحديث مجدها يكون أن
بني نقارن أن ينبغي وما قدره، من وتضع املجد هذا تغضمن قد التي الخاطئة املحافظة
توصف ما أقل التي الفروق هذه فنرى األخرى الكنائس ورجال القبطية الكنيسة رجال

املرصيون. عنها يرىض أن ينبغي وال املرصية الكرامة تالئم ال أنها به
العالم لهذا عنه تصدر أن فينبغي اإلسالمي للعالم الثقافة مصدر األزهر أن وكما
غري أخرى ألوطاٍن الدينية الثقافة مصدر القبطية فالكنيسة الحديثة، حاجاته تالئم ثقافة

أيًضا. الحديثة حاجاتها تالئم دينية ثقافة األوطان لهذه تصدر أن فيجب مرص
إصالح عىل تتعاونا أن يجب القبطية والكنيسة املرصية الدولة أن كله هذا ونتيجة
بني واملالءمة والرهبان، القسيسني تخرج التي املعاهد وتنظيم املسيحي الديني التعليم
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الدينية املعاهد لطالب تفتح بحيث املدني التعليم ومعاهد الخالصة الدينية املعاهد هذه
إىل بالقياس ذلك طلبنا كما بأعبائها ينهضوا أن أرادوا إن املدنية الحياة أبواب املسيحية

واألزهريني. األزهر
ذات يف التقصري أشد مقرصون بأنهم األقباط من املثقفني أصارح أن من بد وال
قسيسيهم وبني بينهم الشنيع الفرق هذا إال يُفَهم أن يمكن يشء كل وبأن الديني تعليمهم
املرصيني من غريي تدعو كما والسيئة الحسنة الظروف دعتني ولقد الثقافة، يف ورهبانهم
بعض وشهود والرش الخري من بهم يلم فيما األقباط من األصدقاء بعض مشاركة إىل
األلم هذا أصف كيف أدري فلست الدور، ويف الفنادق ويف الكنائس يف الدينية حفالتهم
به توصف ما أقل محطمة عربية لغة يف يتلونها لصلواتهم االستماع نفيس يف يثريه الذي
الثقافة من جميًعا للمرصيني ينبغي ما تالئم وال يكن، مهما الدين كرامة تالئم ال أنها
األقباط كبار بعض به فصارحت الضيق هذا مقاومة عن أحيانًا عجزت ولقد اللغوية،
اللغة إىل املقدسة لكتبهم النقية الصحيحة بالرتجمة العناية وجوب يف عليهم وألححت

اللغة. بهذه النقي الصحيح النطق القسيسني تعويد ويف العربية
تختلف مهما يتكلمونها الذين لغة ولكنها وحدهم املسلمني لغة العربية اللغة فليست
الوحدة مقومات من مقوًما العربية اللغة دامت وما مرصيني األقباط دام وما أديانهم،
يتثقف كما األقباط من الدين رجال بها يتثقف أن من بد فال املرصي والوطن املرصية
للتوراة األوىل اللغة هي ليست العربية اللغة أن أعلم وأنا املسلمني، من الدين رجال بها
للتوراة األوىل اللغات هي ليست واألملانية والفرنسية اإلنجليزية أن أعلم ولكني واإلنجيل
إنها أقول ال تراجم اللغات هذه إىل تُرجما قد واإلنجيل فالتوراة ذلك ومع واإلنجيل
واإلنجيل للتوراة األول النص أن أعلم أنا بل أيًضا، رائعة إنها أقول بل فحسب، صحيحة
وجملة عليها، غبار ال اللغتني هاتني إىل فرتجمته ذلك ومع يونانيٍّا، وال التينيٍّا يكن لم
األقباط أن أحدهما: جميًعا؛ املرصيني نفوس يف يستقرا أن من بد ال أمرين هناك أن القول
اللغة أن والثاني: املرصيون، يتثقف كما ودنياهم دينهم أمر يف يثقفوا أن فيجب مرصيون
العلم وإتقان إجادتها من األقباط حظ يكون أن فيجب ملرص الوطنية اللغة هي العربية

املرصيني. من غريهم كحظ استعمالها عىل والقدرة بها
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ما كل يف بيَّنَّاها التي األنحاء هذه عىل والديني املدني التعليم شئون مرص نظمت وإذا
تظن أن وال نفسها تخدع أن وال تطمنئ أن وال ترىض أن ينبغي فال الفصول من قدمنا
به تنهض أن إليها طلبنا ما بكل نهضت إن فإنها للثقافة؛ عليها يجب ما كل أدت أنها
املنظمة، الرسمية الثقافة أنواع من بعينه لنوٍع الواجب من عليها ما تؤدي أن تتجاوز لم
ليست الثقافة من أخرى ألنواٍع وشعبًا دولًة مرص تؤديها أن يجب أخرى واجبات وهناك

التعليم. معاهد عىل مقصورة وال املدارس يف محصورة
وتخريجهم وتثقيفهم الشعب أبناء تعليم عىل والشعب الدولة تتعاون أن وليسيكفي
واحتمال الحياة الستقبال وتهيئتهم واإلجازات الدرجات ومنحهم واملدارس املعاهد يف
وال خطًرا أقل ليست أخرى أشياء عىل والشعب الدولة تتعاون أن من بد ال بل أثقالها،
املثقفني تمكني عىل والشعب الدولة تتعاون أن من بد ال التعليم، أمور من شأنًا أهون
من اإلنسانية الثروة تنمية يف ويشاركوا ويجددوها الثقافة إىل فيضيفوا ينتجوا أن من
يف املعرفة تنتجه بما االنتفاع من اإلنسانية تمكني ويف والفن، األدب ومن والفلسفة العلم
ممكن حظ أعظم نرش عىل والدولة الشعب يتعاون أن من بد وال اليومية، العملية الحياة
الشعب طبقات يف تنرش التي الثقافة هذه تكون أن عىل الشعب، طبقات يف الثقافة من
املمتازين الشعب صفوة بني والقلبية العقلية الصلة تتحقق بحيث منوعة عميقة واسعة
أن من بد وال للمعرفة، الفراغ عن اليومية الحياة ترصفها التي الطبقات من غريهم وبني
أخرى أمًما فتغذو الوطنية حدود الوطنية الثقافة تتجاوز أن عىل والدولة الشعب يتعاون
ثقافتنا إىل محتاجة تكون ال قد راقية أخرى بأمٍم وتتصل املرصي الغذاء هذا إىل تحتاج قد
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وال خامدين وال خاملني لسنا بأننا األمم هذه لنا تعرتف أن إىل محتاجون ولكننا املرصية،
املنظمة الصلة تحقيق عىل والدولة الشعب يتعاون أن من بد وال عليها، عياًال وال قاعدين
ومناهجها، لغاتها وتباين اختالفها عىل األجنبية الثقافات مرصوبني بني املنتجة الخصبة
تبادل عىل قام إذا إال يتحقق وال املطلقة، العزلة يقتيض ال السيايس االستقالل كان فإذا
التعاون تحقق إذا إال إليه سبيل ال االقتصادي االستقالل كان وإذا الدول، بني املنافع
معنى ال الثقايف فاالستقالل واالقتصاد، املال شئون يف والشعوب الدول بني املنافع وتبادل
ملا وإعطاءً املعرفة، أنواع من األخرى األمم تنتجه ملا أخذًا وإعطاء؛ أخذًا كان إذا إال له
ترقية يف نشارك أن اآلن منذ نستطيع قد أننا املحقق ومن املعرفة، أنواع من نحن ننتجه
قد السياسة يف فآراؤنا واالقتصاد، السياسة عالم يف ننتج بما السلم وتثبيت الحضارة
التوازن يف خطر ذو عنرص ونحن الشعوب، بعض بها يأخذ وقد البالد بعض يف تُسمع
املواصالت طريق عىل أمناء غد بعد أو غًدا وسنكون املتوسط، األبيض البحر يف السيايس
يف االقتصادي مركزنا يجعل ما الغالت من ونستورد نصدر ونحن والغرب، الرشق بني

به. بأس ال خطر ذا العاملية الحياة
الحياة يف قيمة مشاركة نشارك أن اآلن منذ نستطيع أننا املحقق من إن أقول
ولكن يوم، إىل يوٍم من سيقوى املشاركة هذه من حظنا وأن واالقتصادية السياسية
وستظل يُذكر، يكاد ال الثقافة من حظنا ألن تُذكر؛ تكاد ال الثقافية الحياة يف مشاركتنا
جهٍد من نبذل ما باختالف وطوًال ا ِقَرصً يختلف وقتًا ضئيلة الثقافية الحياة يف مشاركتنا
ذات يف تقصرينا يكون أن الخشية أشد أخىش أنا بل جد، من الثقافة أمور به نأخذ وما
واالقتصاد السياسة يف الفوز ألن واالقتصادية؛ السياسية مكانتنا عىل الخطر شديد الثقافة
إال عنايتها من الثقافة تمنح ال التي للدول وال الغافلة للشعوب وال الجاهلة لألمم يتأتى ال
إليها أرشنا التي األشياء هذه عىل والدولة الشعب يتعاون أن من إذَْن بد ال يسريًا، حظٍّا
والدولة الشعب فتعاون املشكالت، بعض ويثري املسائل بعض يستتبع التعاون وهذا آنًفا،
من بد فال مرص يف أما يكون، نحٍو أي وعىل يكون كيف اإلنتاج من املثقفني تمكني عىل
ألن يسريًا؛ ليس اآلن قها تحقُّ ولكن ما يوًما ق تُحقَّ قد أمنية التعاون هذا أن االعرتاف
للوطن يجب بما بعُد يشعروا لم األغنياء وألن ينبغي كما الثقافة شئون يقدر ال الشعب
تنهض أن من للدولة بد وال الدولة عىل واقًعا العبء فسيظل أيًضا، ينبغي كما أموالهم يف

شنيًعا. تقصريًا الثقافة ذات ويف الوطن ذات يف قرصت وإال به
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اإلنتاج عىل املثقفني لتشجيع واملال الجهد من الراقية الدولة تبذل فيما نظرة وأيرس
من بد ال ا جدٍّ طويلة طريًقا أمامنا بأن إلقناعنا تكفي والفن األدب ويف والفلسفة العلم يف
مرص يف الدولة به تنهض أن يجب ما وأقل الراقية، األمم بلغته ما نبلغ أن قبل نسلكها أن
واألدبية العلمية الهيئات تنظم أن هو اإلنتاج من املثقفني وتمكني العلمي البحث ملعونة
وأن العمل خطة لها ترسم وأن صالحة، مالية معونة تمنحها وأن حسنًا تنظيًما والفنية

الواجبات. من أداءه ُكلِّفت بما ناهضة أنها حنٍي إىل حنٍي من تتحقق
الوقت يف وهي التعاون تستطيع ال مشتتة ولكنها مختلفة علمية هيئات مرص ويف
وأنشئ أعوام، منذ العربية للغة األول فؤاد مجمع أنشئ فقد تنفقه، ما تجد ال فقرية نفسه
املايض القرن يف الجغرافية الجمعية وأنشئت ونصفقرن، قرن منذ املرصي العلمي املجمع
فؤاد ومعهد للحرشات األول فؤاد وجمعية واالقتصاد للترشيع األول فؤاد جمعية وأنشئت
العامة للثقافة املرصي واملجمع املهندسني وجمعية األطباء وجمعية املائية، لألحياء األول
والدولة اآلن، تحرضني ال أخرى وجماعات والنرش، والرتجمة التأليف ولجنة العلمية،
يسرية إعانة ولكن اآلخر بعضها وتعني نفٍع، غري يف ولكن الهيئات هذه بعض عىل تنفق
الهيئات هذه تنظم أن تستطيع الدولة بأن واثق وأنا شيئًا، تغني تكاد ال أو شيئًا تغني ال
فلن فعلت إن وبأنها الصحيح، اإلنتاج من يمكنها ما املعونة من وتمنحها حسنًا تنظيًما
من والفني العلمي اإلنتاج عىل قدرة أقل ليست بأنها مرص تشعر حتى قليلة أعوام تميض
نحو عىل املرصي مرصمجمعها تنشئ أن أيرسمن يشء وأي الراقية، الحية األمم من كثرٍي
العلم من طائفٍة لكل خاصة هيئات من املجمع هذا يتألف أن عىل مثًال، الفرنيس املجمع
ورابعة للطب، وثالثة للعلوم، وثانية واألدب، للغة فهيئة عليها؛ املقصورة هيئتها الفن أو

الجميلة. للفنون وخامسة واالقتصادية، والفقهية السياسية للعلوم
هيئاته من هيئة لكل ألن مشقة؛ إنشائه يف تجد فلن املجمع هذا مرص أنشأت إذا
الهيئة منها تكون وأن الهيئات هذه تنظم أن إال نطلب فلسنا مرص، يف عاملة قائمة نواة

أيًضا. العربي الرشق يف بل مرصوحدها يف أقول ال العليا الثقافية
باحثة الخاصة وفنونها لعلومها املجمع هذا هيئات من هيئة كل تفرغ هنالك
األخرى الهيئات من بأمثالها متصلة ثم واالستقصاء، البحث بعد ومنتجة مستقصية
األخذ من غرينا وبني بيننا يكون أن ينبغي ما االتصال بهذا فمحققة األرض، أقطار يف
أن من بد وال والعلم، املعرفة من اإلنسانية الثروة تنمية ومن العقيل اإلنتاج يف والعطاء
ذات األعباء النهوضبهذه من يمكنه ما املالية املعونة من املجمع هذا والشعب الدولة تمنح
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أو تنرش أو تستقيص أو تبحث أن أرادت إذا إليه تحتاج ما هيئة كل تجد بحيث الخطر،
البحث عىل أعضائها غري من الباحثني لتشجيع إليه تحتاج ما هيئة كل تجد وبحيث تذيع،
فصول من يكتبون ما وإذاعة كتب، من يضعون ما وبنرش والجوائز، باملكافآت واإلنتاج
هيئة كلها الهيئات هذه من تؤلف أن والخري املجالت، من لها يكون فيما اإلذاعة تستحق
الرشكات وأهم والصناعة، التجارة ووزارة والجامعة املعارف وزارة فيها تمثل صغرية
وبني الخالص العلمي البحث بني صلة الهيئة هذه لتكون العامة، املرافق تستغل التي
العلمي البحث بني التعاون من تحقيقه من بد ال ما ولتحقق الخالصة، العملية الحياة
أن بل األعمال وأصحاب الرشكات من تنتظر أن حينئذ الدولة حق ومن التطبيقي، والفن
كان سواء البحث عىل اإلنفاق من هذه وهيئته املجمع إليه يحتاج فيما املشاركة تكلفهم
الخالصة العلوم يف البحث هذا نتائج من وحدها تستفيد لن الدولة بأن ذلك فنيٍّا؛ أم علميٍّا
من يشبهها وما الرشكات هذه منها أكثر تنتفع بل معها تنتفع وإنما التطبيقية، والفنون
أو النظري العلم يف تقدم من يكون بما كلها اإلنسانية تنتفع كما الحرة، األعمال إدارات
واإلنسانية والحضارة والفن للعلم أن نفوسنا يف يستقر أن من بد وال التطبيقي، الفن
أنفسهم تلقاء من الحقوق هذه أدوا فإن األعمال؛ ورجال األغنياء أموال يف معلومة حقوًقا

حمًال. عليه وحملتهم أخذًا بأدائها الدولة أخذتهم وإال فذاك
والعملية العلمية الحياة يف أثٍر من النشاط لهذا يكون ما القارئ أيقدر أدري ولست
مشبًها سيكون ا، جدٍّ بعيًدا عظيًما سيكون األثر هذا بأن مقتنع ولكني أيًضا، والخلقية
هذا أبتكر ال فإني الراقية، األوروبية البالد يف والعميل العلمي النشاط آثار من ألمثاله
الحياة من أنقله وإنما نفيس، عند من أخرتعه وال ابتكاًرا أقرتحه الذي النظام من النحو
يمكن، ال وما فيها يمكن وما الخاصة املرصية البيئة مالءمة فيه وأتوخى نقًال، األوروبية
فإن قليلة تكن مهما أمواًال ننفق ونحن النظام هذا تحقيق يف نجدها مشقة أي أدري وما
نفع، غري يف منها جزء كل فيضيع موزعة متفرقة ننفقها ولكننا غناء، من شيئًا فيها
هذا من لنا الجتمع وأشباهها الهيئات لهذه اإلعانة من الدولة تبذله ما أحصينا قد ولو
النفع من املال هذا ينتجه عما ذلك بعد بحثنا قد ولو املال، من ضخم مقدار اإلحصاء

شيئًا. وجدنا ملا العملية أو العقلية لحياتنا
كبار هيئة عىل مرص أنفقت وكم إنشائه؟ منذ اللغوي املجمع عىل مرص أنفقت كم
الهيئتني هاتني من مرص جنتها دينية أو أدبية أو علمية ثمرة وأي إنشائها؟ منذ العلماء
إنه تردد: غري يف أقول ولكني قليل إنه أقول فال النفع وأما فكثري، املال أما إنشائهما؟ منذ

موجود. غري
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يكلفون الذين سرية أمثالها وتشجيع الهيئات هذه إنشاء يف رسنا أننا الظن وأكرب
لغريهم أن كما وجماعات هيئات لهم تكون أن ويريدون بالرياء، ويشغفون باملظاهر
عن وننرصف الكاذبة باملظاهر الكلف هذا لندع الوقت آن قد أن وأظن وجماعات، هيئات
إال منها يشء عىل نقدم فال بالجد كلها أمورنا ونأخذ يغني، ال الذي بالتقليد الشغف هذا
من الذي الغرض تحقيق نريد ونحن إال منها يشء عىل نقدم وال نريد ما نعرف ونحن

اإلقدام. يكون أجله

289





العقيل اإلنتاج

الجهل من كثري يصيبنا كما الخزي من كثري منه يصيبنا معيب تقصري العقلية حياتنا ويف
ونعيش ألنفسنا ننصح أن نريد كنا إن إصالحه من بد وال الرش، من الجهل يستتبعه وما
وإن وتنميته، ترقيته يف ونشارك نفسه للعلم ننصح أن نريد كنا وإن الراقية، األمم عيشة
إىل والجمود الخمود ومن املعرفة، إىل الجهل من فنخرجه للشعب ننصح أن نريد كنا
اللغات عن والنقل للرتجمة الشنيع إهمالنا املخزي التقصري هذا ومظهر واإلنتاج، النشاط
الراقية، اإلنسانية بها تنعم التي واألدبية والفنية العلمية اآلثار أكثر فما الحية، األوروبية
النقية بلذاتها االستمتاع من حظنا أقل وما عنها! وغفلتنا اآلثار لهذه جهلنا أشد وما
األمم آثار عىل رائع رشٍه يف أقبلوا حني األولني العرب مجد عن حديثنا أكثر وما املمتازة،
منها وكونوا وقلوبهم، عقولهم بها وغذوا برتاثهم، ومزجوها لغتهم، إىل فنقلوها املتحرضة

حضارتهم.
خامدين ذلك بعد ونظل أوداجنا له وننفخ أفواهنا به فنمأل كله بهذا نتحدث
والعقول وتزيد، تزيد والفنية العلمية واآلثار طريقهم نسلك وال سريتهم نسري ال جامدين
وترقى ترقى األوروبية والحضارة وتستمتع، بها تستمتع األوروبية والقلوب األوروبية
أهًال، له نكن لم وإن بقديمنا نعجب والقصور: العجز من فيه نحن بما مستمتعون ونحن
التي العربية لغتنا عن نتحدث ما أكثر وما بالرضا، خليًقا يكن لم وإن حديثنا ونرىضعن
األرض يف ما كل تسع خصبة مرنة حية لغة نجعلها أن ونريد ونقدسها ونكربها نحبها
من ينشأ وما واآلراء الخواطر من يعرض ما كل عن وتعرب وأدب، فلسفٍة ومن علٍم من
يف ونذيعه ومجالسنا أنديتنا يف بذلك نتحدث والعمل، العلم يف يستكشف وما الظواهر
من ونحن الحديث، هذا وبني سريتنا بني لنالئم شيئًا نفعل ال ولكننا ومجالتنا، صحفنا
األوروبية العقلية الحياة بدقائق أقول ال علًما وأقلها الرتجمة، من حظٍّا األمم أقل شكٍّ غري
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الذين وأن األوروبية، اللغات من كثريًا نجهل أننا ذلك ومصدر مظاهرها، بأيرس أقول بل
يحسنون الذين وأن حسنة، معرفة يعرفونها يكادون ال اللغات هذه من قليًال يعرفون
إىل مرصوفون ألنهم إما وأدب: علٍم من فيها يُذاع ما يقرءون يكادون ال اللغات هذه
وتدفعهم القراءة إليهم تحبب التي الثقافة فوا يُثقَّ لم ألنهم وإما الشاقة، اليومية أعمالهم
كنا إذا نقرأ وكيف نقرأ؟ ال كنا إذا نرتجم وكيف نرتجم، ال أننا هذا عن وينشأ االطالع، إىل
هذا عن وينشأ اليومية؟ لحياتنا مقوًما جزءًا القراءة تجعل التي الثقافة هذه ف نُثقَّ لم
الحديثة الحضارة يجهلون قلتهم عىل منا الكاتبني القارئني أن وهو ا جدٍّ عظيم خطر كله
ال وألننا ا تامٍّ جهًال األجنبية اللغات تجهل الكاتبني القارئني هؤالء كثرة ألن ا؛ تامٍّ جهًال

األجنبية. اللغات يف تقرأه أن تستطيع ال ما العربية اللغة إىل لها نرتجم
األوروبية اللغات بعض تعرف ضئيلة قلة فريقني: مرص يف املثقفون كان هنا ومن
اللغات تجهل وكثرة ممتازة، نفسها وترى وتستطيل تتمدح ذلك مع وهي فيها تقرأ وال
أوروبا فتزدري الجهل، هذا إرص عنها يضع ما الرتاجم من تجد وال ا تامٍّ جهًال األوروبية

وحضارتها. بأوروبا يعجبون من وتزدري حضارتها وتزدري
القارئني كثرة تُكلَّف أن املعقول غري من إن الحديث هذا غري يف مرة غري قلت وقد
هذه خالصة لها تنقل أن من بد فال األجنبية، اللغات إتقان األمم من أمٍة يف الكاتبني
عىل القادرين املثقفني عىل لها حق وهو الدولة عىل لها حق ذلك العربية، لغتها إىل اللغات
ال ألنهم يقرءون؛ ال عندنا والطالب التالميذ أن نفسه الحديث هذا يف ذكرت وقد الرتجمة،
إال يقرأ ما إليهم نقدم أن نستطيع ال ونحن يُقرأ، ما إليهم نقدم ال وألننا يُقرأ، ما يجدون
واألدب العلم إىل يُريضحاجتنا الذي التأليف نؤلف لن أننا املحقق ومن وألفنا، ترجمنا إذا
من كثريًا يدفع وأن أوًال نقرأ ما يمنحنا أن حري ذلك الرتجمة، من وأكثرنا ترجمنا إذا إال
عنارص أرقى عنرصمن التقليد أن إثبات الناسمن فرغ وقد واملحاكاة، التقليد إىل الشباب
نملك ما أقىص ذلك يف ولنبذل الرتجمة، من ولنكثر إذَْن فلنرتجم وأقواها، العقلية الحياة
عليها يقع كما العبء هذا يقع املسكينة الدولة وعىل املال، من نستطيع ما وأكثر الجهد من
وإذا فرًضا، وتفرضه تقتيضذلك املرصية الحياة ظروف ألن طويًال؛ وقتًا األعباء من كثري
نفعها، يف يشك التي والهيئات الجماعات من لكثرٍي اإلعانات تمنح املعارف وزارة كانت
بنقل فينهض اليش، بعض منوًعا عمله يكون أن عىل للرتجمة مكتبًا تنشئ أن من أقل فال
يجوز ال والتي كلها لإلنسانية تراثًا أصبحت التي الخالدة والفلسفية والعلمية األدبية اآلثار
من إليه تحتاج ما ومنحها نفسها اللغة إلغناء اآلثار هذه يرتجم منها، تخلو أن حية للغة
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القارئني فإن القارئني؛ قلة من نشفق أن ينبغي وال القومية، الكرامة وإلرضاء املرونة،
الوسطى الثقافية اآلثار املكتب هذا يرتجم ثم يوم، إىل يوٍم من يكثرون وهم سيكثرون
وواضح الثقافة، من حظوظهم وتباين وتنوعهم اختالفهم عىل املثقفني عامة إىل تتجه التي
تشجيع من بد فال الثقال، األعباء بهذه ينهض أن وحده يستطيع لن املكتب هذا أن ا جدٍّ
سيغني ألنه عليه؛ تندم فلن ذلك يف املعارف وزارة تبذل ومهما باملال، وإغرائهم املرتجمني
بني وسيقرب ويذيعها، الثقافة وسينرش وينميه، املرصي العقل وسيغذي ويحييها، اللغة
الجهالة عن ترتفع أن تريد التي القومية الكرامة وسيحقق الشعب، يف املختلفة الطبقات
تكون وأال األخرى، األمم يف املثقفني صفوة من غريها دون صفوتنا تكون وأال والغفلة،

أيًضا. األخرى األمم يف الناس عامة من غريها دون عامتنا
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الكيف يف وقليل الكم، يف قليل قليل؛ مرص يف العقيل اإلنتاج أن من نشكو أن يكفي وليس
أكثر تنتج أن أمس، وال اليوم تنشأ لم التي الحديثة العقلية لحياتنا ينبغي كان فقد أيًضا،
العاملية، الثقافة من فيها نحن التي املنزلة من أرقى منزلة إىل ترفعنا وأن أنتجت مما ا جدٍّ
الوقت هذا بعد أو فيه، بها اتصلنا الذي الوقت يف الحديثة بالحياة اتصلت أمم األرض ويف
أن عىل منا وأقدر االتصال بهذا االنتفاع إىل منا أرسع كانت ولكنها قصري، أو طويل بزمٍن
ثم معرفتها، يف تجتهد أن إىل الراقية األمم وتضطر الحديثة، الحياة عىل نفسها تفرض
أظن وما املختلفة، لغاتها إىل عنها ترتجم أن إىل ثم ولذة، متاًعا املعرفة هذه يف تجد أن إىل
منها نظفر لم بملكات امتازت أو جوهرنا، من أرقى جوهٍر من خلقت قد األمم هذه أن
عنه نسأل ال خارجي الظروف هذه وبعض لنا، تُتَح لم ظروف لها أتيحت وإنما بنصيب،
نستحقه ملا صورة إال الكتاب هذا وليس اللوم، أشد عليه نالم داخيل وبعضها بمقدار، إال

تقصري. من أنفسنا فيه ورطنا ما عىل اللوم، من
تخلصت ثم الرتك لسلطان مثلنا خضعت التي األمم بعض إىل أشري أني فهمت وقد
لها تم —حتى منه نحن تخلصنا كما الحارض— القرن أثناء فشيئًا شيئًا السلطان هذا من
األوروبية الحياة إىل أرسعت قد األمم فهذه اآلن، إىل لنا يتم يكد لم الذي السيايس استقاللها
وانتهت االتصال بهذا انتفعت ما أرسع وما فيه، تردد ال اتصاًال بها فاتصلت الحديثة
من حظوظها تختلف األوروبية، العقلية الحياة يف بالفعل مشاركة فأصبحت غايته، إىل
الرتك من تخلص لم األمم هذه أن أعلم وأنا حال، كل عىل منا أرقى ولكنها املشاركة هذه
تنظيم يف الحرية من لها أتاح قد السيايس باالستقالل استمتاعها وأن اإلنجليز يد يف لتقع
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حبٍّا أوروبا من وجدت قد أنها أعلم أنا بل ا، جدٍّ قصري وقت منذ إال لنا يتح لم ما أمورها
السياسة كله هذا مصدر وكان أغراضها، تحقيق عىل متنوعة ومعونة عليها، وعطًفا لها،
ظفرنا ولعلنا هذا، مثل بيشءٍ أوروبا من نظفر لم نحن وأننا أخرى، أحيانًا والدين أحيانًا
والظلم األوروبية، واملنافسة األوروبي الطمع موضوع فكنا املناقضة كل هذا يناقض بما
الحديثة بالحياة اتصلنا منذ الرقي من نبلغ أن ينبغي كان عما كله هذا وأخرنا األوروبي،
انتهاز نحسن ولم أوروبا، مقاومة نحسن لم ألننا اللوم؛ من يعفينا ال كله هذا ولكن
واكتفينا وتلكأنا تواكلنا وإنما والحزم، بالجد أمورنا نأخذ ولم لنا، سنحت التي الفرص
الحق وكان بحريتنا، ظفرنا قد أوالء نحن وها يوم، إىل يوٍم من العمل وأرجأنا بالظواهر،
قبل كنا كما االستقالل بعد نزال ما ولكنا أمام، إىل قوية دفعة الظفر هذا يدفعنا أن علينا

طحنًا. نريه وال جعجعة العالم نُسِمع االستقالل
نعيب أن يكفي وليس له، نطب أن يجب وإنما هذا من نشكو أن يكفي فليس
إىل اضطرتهم التي األسباب نلتمس أن يجب وإنما اإلنتاج بقلة واألدباء املرصيني املثقفني

سبيل. لها الطب إىل كان إن األسباب لهذه نطب وأن اإلنتاج قلة
واحتملوا الجهد، من بذلوا قد فهم املرصيني؛ من املثقفني بهؤالء معجٌب أني والواقع
يف نشئُوا قدره، حق التاريخ لهم سيقدره وما لهم املعارصون به يشعر ال ما العناء، من
فحرروها بأنفسهم بدءوا وقد املمانعة، أشنع لها ممانعة العداء، أشد للثقافة معادية بيئة
من ألوان وقاومتهم ُشذَّاذًا، بيئتهم عدَّتهم حتى الفادحة الثقيلة التقاليد من كثرٍي من
لهم ُكتب حتى يشءٍ عىل يلوون ال أمامهم مضوا وإنما يضعفوا ولم يهنوا فلم املقاومة

النرص.
منهم، أشفق ألنه الظاهر السلطان وقاومهم عنهم، يفهم لم ألنه الشعب قاومهم
لهذا فثبتوا االستقالل، إىل والهداة الحرية قادة فيهم رأى ألنه الخفي السلطان وقاومهم
الذي العهد هذا أدركنا وقد ظافرين، املعركة من وخرجوا كله، هذا عىل وانترصوا كله،
التقى والذي آثاره، بعض نشهد نزال وما أعقابه يف نزال ما والذي بعد، ينتهي يكد لم
العيش إىل وسيلة األدب يتخذ كان الذي القديم الجيل أحدهما: املثقفني، من جيالن فيه
األغنياء وعند السلطان وأصحاب الكرباء عند والحظوة الثروة كسب إىل ثم القوت، وكسب
وحريته كرامته كله هذا من أيرس هو ما سبيل يف بل كله هذا سبيل يف مهدًرا واملورسين،
يتخذ فلم يشء، كل عىل والكرامة الحرية آثر الذي الحديث والجيل أيًضا، وشعوره ورأيه
الشعب وتنبيه الشعور، إيقاظ وإىل الفنية، ومتعته العقلية، لذته إىل سبيًال إال األدب
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بوجٍه مرص يف الجديدة العقلية الحياة هذه وإذاعة الذوق، وترقية وواجبه، حقه إىل
حتى أحدهما نزل األدباء، املثقفني من جيالن فيه التقى الذي العهد هذا أدركنا عام،
كل عن اآلخر أحدهما ونزل الكثري، أو بالقليل عليه للمنعم ظالٍّ فأصبح رجولته، عن
يكربوه أن إىل ال واملرتفني واألغنياء والقادة السادة فاضطر الرجولة، هذه سبيل يف يشء
سبيل وكان األحيان، بعض يف ظالًال له ويصبحوا ويرتضوه، يتملقوه أن إىل بل ويقدروه،
أن يمكن السلع من سلعة أو األعراض من َعَرًضا األدب ير لم أنه ذلك إىل الحديث الجيل
صورة األدب رأى وإنما سخاء، وأعظمهم بذًال الناس أكثر بها يظفر وأن للبيع، تُعرض
الحياة والتمس وقلبه، وعقله نفسه يؤثر كما فآثره القلب، وخالصة العقل وفيض النفس
من الحياة التمس من املثقفني هؤالء فمن املألوفة: طرقها إليها وسلك بوسائلها، املادية
فيما التمسها من ومنهم الصحافة، يف العمل من التمسها من ومنهم الدواوين، يف العمل
تعرضه وال صاحبها من تغض ال التي الكريمة، واألعمال الحرة الصناعات من هللا شاء
آخر فتٌح وهناك املثقفني، من الحديث الجيل به ظفر الذي األول الفتح هو فهذا للهوان،
حني املحدثون أدباؤنا إليها انتهى الذي وهو شأنًا، منه أهون وال خطًرا، منه أقل ليس
كله هذا عىل النرص لهم ُكتب حتى السياسة، وكيد السلطان، وتنكر الشعب ملقاومة ثبتوا
الضيق، من إليه اضطروا وما العنف من احتملوا ما رغم عىل ومقاالتهم آراؤهم وانترصت
فمنهم صحفهم: ويف حريتهم ويف أخالقهم ويف أنفسهم يف الفتنة من له خضعوا وما
من ومنهم السجن، حياة ذاق من ومنهم الفاقة، عرف من ومنهم الجوع إىل اضطر من

عقبى. وأسوأ كله هذا من أشد تكون قد الخطر من أللواٍن تعرض
فإذا عليه، وظهروا له فثبتوا واملثقفني األدباء من الحديث الجيل احتمله قد هذا كل
تجد لم الشعب، وتأييد الدولة معونة من املحدثون األدباء هؤالء لقي عما ذلك بعد سألت
املحدثني لألدباء يعرفا أن والشعب للدولة آن فقد ذلك ومع شيئًا، تجد تكد ولم شيئًا،
الفراغ من لهم تمكينًا ولكن املكروه، عىل بهم ضنٍّا وال بالخري، لهم إيثاًرا ال عليهما، حقهم
هؤالء فإن عنه؛ استغناء يطيق ال وأصبح لذته الشعب ذاق الذي والفني األدبي لإلنتاج
يفرغوا أن يستطيعوا فلن عناء، من أنفسهم يكلفوا ومهما جهد، من يبذلوا مهما األدباء
ذلك مع يعملوا وأن ويصفيها، األذواق ويهذب ويرقيها، الثقافة يذكي الذي القيم لإلنتاج
وما جوفه، يف قلبني من لرجٍل يجعل لم هللا فإن اليومية؛ حياتهم لكسب يجاهدوا وأن
ظروف ألن الحية؛ الراقية البالد يف أمثالهم يتكلفه ما مرص يف األدباء يتكلف أن ينبغي

هناك. الحياة لظروف مخالفة هنا الحياة
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من املائة يف العرشة يتجاوز يكد مرصلم يف الكاتبني القارئني عدد أن نقدر أن ويجب
لم التعليم ألن الكسل؛ إىل القراءة عن مرصوفة الكاتبني القارئني هؤالء كثرة وأن السكان،
الصحف تقرأ إنما فهي قرأت فإذا القوت؛ لكسب العمل إىل أو القراءة، حب قلبها يف يُزيِّن
يسريًا، هينًا غذاء الصحف وتلك املجالت هذه يف تجد وهي اليسرية، الهينة املجالت وهذه
واآلراء، الخواطر وتعمق والتفكري، التأمل عن وعجزها الرسعة، إىل وحاجتها ثقافتها يالئم
الذين القراء ومن القراء، من ا جدٍّ قليًال عدًدا يبلغون فإنما ترجموا أو ألفوا إذا فاألدباء
وذاك، هذا من يستعريها وإنما اآلثار هذه يشرتي ال وأكثرهم آثارهم، بقراءة عليهم يمنون

هناك. أو هنا من ويتلقطها
كما مرص يف أوده تقيم وال صاحبها، تقوت ال صناعة األدبي اإلنتاج أن املحقق ومن
يفرغوا أن إليهم طلبت فقد اإلنتاج لهذا يفرغوا أن األدباء إىل طلبت فإذا الفرنسيون، يقول

والجوع. للبؤس
الفراغ من األدباء وتمكني األدبي اإلنتاج تشجيع نريد أن فإما اثنتني: بني فنحن وإذَْن
نريد أن وإما فيه، وترغبهم ذلك تيرس التي الظروف لهم نهيئ أن من بد فال وإذَْن له،
يحيونها حياتهم وبني األدباء بني فلنخلِّ وإذَْن اآلن، عليه تجري ما عىل تجري أمورنا ترك
من يمكنهم ما االستعداد وحسن والقوة الفراغ من يجدون حني ينتجون يستطيعون، كما
ال وقد يجيء قد إضافيٍّا وشيئًا نافلة إال الحال هذه يف األدبي اإلنتاج يكون فلن اإلنتاج،

يجيء.
أنه به يوصف ما أقل استغالل وفيهم شنيع، دهاء وفيهم خطر، مكر القراء ويف
إال يعيش أن يستطيع ال الوصف هذا يستحق الذي األديب أن يعلمون فهم القسوة؛ شديد
يخرجها ثم ويتمثلها يسيغها حتى وأحداثها الحياة يتلقى أن يستطيع ال ألنه أنتج؛ إذا
ألنهم بآالمه؛ يحفلون وال األديب عىل يقسون ذلك أجل من وهم يقرأ، كتاب يف أدبًا ذلك بعد
جاع، أم أشبع وسواء شقي، أم أسعد سواء الروحي غذاءهم إليهم سيقدم بأنه واثقون
بأنفسهم، مشغولون ألنهم إليه؛ يفطنوا لم لعلهم يشءٍ من حذرهم القراء ليأخذ ولكن
كما األديب باستغالل تسمح ال الحديثة الحياة أن وهو ومتاعهم، لذاتهم إىل مرصوفون
يعيش كما يعيش أن يف الحق لألديب أن ذلك األدوات؛ تستغل وكما الحيوان، يستغل

معارصوه. يعيش مما خريًا يعيش أن يف الحق له ولعل معارصوه،
معارصيه عقول ليغذو العذاب ألوان ويذوق األلم، يحتمل أن يستطيع دام وما
وإنما ناعمة، راضية أقول ال حياة املعارصون هؤالء له يضمن أن من أقل فال وقلوبهم،
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من عليها بما املعارصون يستمتع التي املائدة هذه إلعداد الفراغ من تمكنه هادئة أقول
يعيش أن ومن الناس، من غريه سرية يسري أن من األديب عىل فال يفعلوا لم فإن ألوان،
وللدولة القراء لهؤالء أؤكد وإني يضطربون، كما الرزق طلب يف ويضطرب يعيشون، كما
قد ولو جميًعا، نعرفهم موجودون ولكنهم قليلني يكونون قد أدباء مرص يف أن معهم،
يف يبذلونه الذي السخيف الجهد هذا من الراحة لهم وأتيحت لصناعتهم، الفراغ من ُمكِّنوا
وأبعد خطًرا وأعظم أرقى اآلن مرص يف الحديث العربي األدب شأن لكان ليعيشوا يوم كل

نرى. مما أثًرا
وكان وحني، حنٍي بني العامليون األدباء يعقده مؤتمًرا املايض العام يف شهدت ولقد
والفرنسيني املؤتمرين كثرة فرأيت األدب، مستقبل املرة هذه يف املؤتمر بحث موضوع
ويلحون البؤس، من األدباء له يتعرض مما وأمرَّها الشكوى أشد يشكون خاصة منهم
وال البؤس، هذا من يحميهم ما اإلجراء من وتتخذ القوانني من ع ترشِّ أن يف الدولة عىل
تحدثت حني املحدثني، بأدبائنا والفخر العزة من نفيس يمأل كان ما أصور أن أستطيع
القراءة عىل اإلقبال ويف أوًال العدد يف وقرائهم قرائنا بني الهائل بالفرق املؤتمرين هؤالء إىل
أن عن اآلن إىل املعارصين أدباءنا رصفت التي الكريمة األنفة بهذه ثم ثانيًا، لها والنشاط
شيئًا، والشعب الدولة من ينتظروا أن أو والتشجيع، بالتأييد الشعب أو الدولة يطالبوا
إال يعيشون وال أسالفهم سرية يسريون ا جدٍّ قريب وقٍت إىل أدباؤنا كان فقد ذلك ومع
العزة من نفيس يمأل كان ما أصور أن أستطيع وال نعم، واملورسين، األغنياء ظل يف
صاحب إقدام من كان ما املؤتمرين هؤالء عىل قصصت حني املعارصين بأدبائنا والفخر
ومن للوزارة، رئيًسا كان حني األدبي اإلنتاج تشجيع عىل باشا ماهر عيل الرفيع املقام
أعلنت أدبية مسابقاٍت يف يفوزون للذين جوائز تكون أن عىل الجنيهات من ألفني عرضه
للطالب وتركها املسابقات هذه عن أكثرهم أو كلهم أدبائنا إعراض ومن موضوعاتها،

الناشئني. والشباب
أتحدث وأنا اآلن ولكني للمؤتمرين بهذا أتحدث كنت حني فخوًرا عزيًزا كنت نعم،
عىل والخوف الضائعة الجهود لهذه األلم والخوف؛ األلم هو آخر بيشءٍ أشعر املواطنني إىل
يخالفني املعارصين أدبائنا من أحًدا أن أظن وما اإلهمال، هذا من األدبية حياتنا مستقبل
حياته بني ووازن أمره، واستقىص نفسه، إىل خال إذا مرص يف أديب كل أن زعمت إذا
وكان — تمثَّل املرتفني، وأشباه املرتفني ومن املوظفني، وأشباه املوظفني من أترابه وحياة

العرجي: قول — صادًقا
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ث��غ��ر وس��داد ك��ري��ه��ة ل��ي��وم أض��اع��وا ف��ت��ى وأي أض��اع��ون��ي

حاجٍة يف هم ما التشجيع وألوان الجوائز من لألدباء ولتنظم بواجبها الدولة فلتشعر
كفرنسا بلٍد يف األدباء أخمل أن معها الشعب يالحظ وأن الدولة تالحظ أن ويكفي إليه،
وأن الكثرية، باأللوف يُحَصون قراء سيجد أنه كتابه النارشون قبل إذا واثق إنجلرتا أو
اليد أصابع تبلغ ال بألوف إال يظفر فلن كتابًا ينرش حني بأنه واثق مرص يف األدباء أنبه
األعوام يف أو العامني يف ولكن العام يف وال األشهر يف كتابه تقرأ لن األلوف وهذه الواحدة،

واحدة. مرًة إال عندنا تُطبع ال التي القيمة الكتب أكثر وما املتصلة،
والشعب، الدولة تشجيع من واألدباء األدب به يظفر أن ينبغي ما كله هذا وليس
أحراًرا ليسوا عندنا فاألدباء الحرية؛ وهو املال من خطًرا أعظم لعله آخر يشء هناك بل
هدًرا؛ ويذهب يضيع الذي النبوغ أكرب وما القراء، إىل بالقياس وال الدولة إىل بالقياس ال
القراء، من خوًفا أو الدولة، من خوًفا اإلنتاج اإلعراضعن عىل ويكرهها نفسه، يكظم ألنه
عنه ويرىض النظام ويحتمله القوانني تسيغه عندنا لألديب يعرض موضوع كل فليس

الجمهور. ذوق
يحظر مما ا جدٍّ أقل يكون أن فيه وينتجوا له يتعرضوا أن لألدباء يباح مما ولعل
يتصلون ال بأنهم أدباءنا يعيبون الذين أكثر ما فيه، ويخوضوا يتناولوه أن عليهم
األرستقراطية، يتكلفون ألنهم ظلًما؛ ويتهمونه هي، كما حياته يصورون وال بالشعب
وحياتها آالمها فيصوروا الشعب بطبقات يتصلون أدباءنا دع ولكن االمتياز، ويتصنعون
وما الكيد، من لهم سيَُهيَّأ وما اللوم من عليهم سيَُصب ما ذلك بعد انتظر ثم البشعة،

املكروه. من سينالهم وما التهم من إليهم ه سيُوجَّ
دخائلها، يصورون وال النفوس، بظواهر إال يعنون ال بأنهم أدباؤنا يعاب ما أكثر ما
يفعلوا دعهم ولكن ينتجون، فيما ذلك من شيئًا يرسمون وال ضمائرها، يتعمقون وال
زمالؤهم يفعل كما عارية اإلنسانية النفس يظهروا ودعهم إهماله، عىل يالمون ما
حاولوه، إن به ويبهروا فيه يربعوا أن خليقون ذلك عىل قادرون بأنهم وثق األوروبيون،
العام األمن وإدارة الدين ورجال الجمهور عليهم يصب ما انتظر ثم ذلك يفعلوا دعهم
يشعرون ما كل يف القول لهم يتاح وأن واألدباء األدب يُحرَّر أن يجب املكروه، من والنيابة
تطبيقها يكون وأن سمحة قوانيننا تكون أن ويجب فيه، القول إىل الحاجة ويجدون به

كذلك. سمًحا عندنا الجمهور ذوق يكون وأن سمًحا،
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السخيف اإلنتاج وبأن وسينفع، سيبقى الذي هو وحده القيم اإلنتاج بأن ولنثق
البقاء. عىل يقوى ولن الدهر عوادي يقاوم لن املرذول أو

رضها من أكثر الحرية ونفع دائًما، خريها لها ولكن أحيانًا رشها الرأي ولحرية
تخف أو سيزول واالجتماعية الفردية اآلثام من كثريًا أن يف أشك وما حال، كل عىل
يف أشك وما والتصوير، وبالعرض والتحليل بالنقد يتناولوه أن لألدباء أتيح إذا أرضاره
وإنما الفضيلة تحمي ال األدب حرية من تصادر ما مصادرة يف تتشدد حني قوانيننا أن

النفوس. وبني بينها وتخيل الرذيلة تحمي
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بإطالقها، اآلن طالبت أن بعد الحرية تقييد من بيشءٍ أطالب يراني حني القارئ وسيدهش
الحضارة وابتكرتها العلم استكشفها التي الحديثة األدوات هذه عن أتحدث حني وذلك
أريد إنما وأنا ممكن، حدٍّ أبعد إىل الناس طبقات يف والتغلغل اإلذاعة إىل وسيلة واتخذتها

والراديو. والسينما الصحافة عن الحديث
بها أريد أو الثالث األدوات هذه قدر من أغض أني أحد بي يظن أن السخف ومن
ألني الخري؛ كل الخري منها ينتظرون الذين بنفعها املؤمنني لها املكربين من فأنا ا، رشٍّ
الشعب لتثقيف أدوات أنها عىل إليها أنظر وإنما لإلذاعة أدوات أنها عىل إليها أنظر ال
ولست الشعوب، من غريه وبني بينه الصلة وتحقيق طبعه وتنقية ذوقه وتصفية وتهذيبه
أشمل تكون قد أنها عىل إليها أنظر وإنما الشعبي للتعليم مكملة أنها عىل إليها أنظر
عنها تَُرصف وأال األغراض هذه تحقق أن برشط ولكن التعليم، هذا من أثًرا وأبعد نفًعا
األوروبيني والفالسفة األدباء أن أعلم وأنا يشء، يف الخري من ليست أخرى أغراٍض إىل

اإلشفاق. أشد والثقافة العقل عىل الثالث األدوات هذه من يشفقون
املقاالت، ويكتبون الكتب وسيؤلفون املقاالت ذلك يف وكتبوا الكتب ذلك يف ألفوا قد
فالشعوب أوروبا؛ يف الحياة لظروف مخالفة مرص يف الحياة ظروف أن أعلم ولكني
أن املحقق ومن بعيد، عهٍد منذ بالتعليم أخذت ألنها القراءة؛ عىل كلها قادرة األوروبية
وأن املطمئنة، الهادئة القراءة عن الناس ترصف أن خليقة والراديو والسينما الصحافة
فال تقرأ ال املرصيني كثرة ولكن والثقافة، العقل عىل خطرة منافسة الكتاب تنافس
العربية وعباراتها السهلة بلغتها وتهذبها تعلِّمها التي الصحف عليها تُتىل أن من أقل
بما وأذواقها وقلوبها عقولها والراديو السينما يبلغ أن من أقل وال اليسرية، وأساليبها
والفن واألدب العلم ألوان ومن واألخبار، املشاهد من إليها ويحمالن عليها يعرضان
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األدوات هذه وتصبح املرصية الكثرة هذه تتعلم أن وإىل طاقتهم، إىل املقربة امليرسة
أنها عىل نفسها األدوات هذه عىل نعتمد أن نستطيع املطمئنة، الهادئة القراءة عىل خطًرا
يف الصواب وإىل سريته يف الخري إىل وإرشاده وتهذيبه الشعب تثقيف إىل أساسية وسائل

رأيه.
إدارة تكون أن أريد ال فإني اليشء بعض األدوات هذه حرية تحد بأن طالبت وإذا
هيئات تنظم أن أريد وإنما الحرية، هذه تقيد التي هي املطبوعات إدارة أو العام األمن
لن الهيئات هذه أن وواضح الثالث، األدوات هذه حياة عىل بعيٍد من ترشف املثقفني من

األدوات. هذه عن غريبة تكون
وهي ستوجهها التي وهي الصحافة حياة عىل سترشف التي هي الصحافة فنقابة
يف ذلك مثل وُقل طريقه، تنكَّبت إن الخري وإىل عنه جارت إن القصد إىل سرتدها التي
منه علينا والطارئ الخارج، من يأتينا ألنه أخرى قصة فله السينما أما الراديو، لجنة
من تشكو حريتها عىل نفسها أوروبا كانت وإذا بالدنا، يف نستحدثه الذي من ا جدٍّ أكثر
مراقبة نراقبه وأن والخلق، للذوق منه نحتاط أن بنا فأحرى والخلق، الذوق عىل خطره
أن واملهم تقدير، أقل عىل ه رشَّ وأَِمنَّا الخري منه وجدنا إذا إال عرضه نبيح وأال دقيقة
والجمود. الرجعية عن وتتنزه والجور التحكم عن ترتفع مثقفة هيئٍة إىل ذلك أمر يكون

304
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اليشء، بعض غريبًا يظهر قد لسبٍب خاص بنوٍع واجب مرص يف السينما عىل والتشديد
والخلق الذوق عىل خطًرا السينما فليس يسريًا، تفكريًا فيه فكرت إذا واضح ولكنه
نقويه أن عىل حراص ونحن مرص يف ناشئ فن عىل خطر ولكنه فحسب، والكتاب
ناحيٍة من للذوق صحيحة وترقية ناحيٍة من لألدب إحياء وتنميته تقويته ألن وننميه؛

التمثيل. فن وهو أخرى؛
أثًرا وأبلغها وأرقاها األدبية الفنون أقوم من العربية لغتنا عىل الطارئ الفن فهذا
إليهم يتجه وإنما وحدهم النظارة إىل يتجه ال وهو األذواق، وتصفية النفوس إمتاع يف
األدبي الجمال إليه يضيف وإنما وسحره املنظر بجمال يكتفي ال وهو أيًضا، القراء وإىل
فضل السينما عىل وله الرفيع الفن فضل السينما عىل فله والحوار، واألسلوب اللفظ يف
يدفعنا أن خليق هذا وكل انفراد، وعىل ومهل أناة يف ويراجع يراجع ألنه والصالح؛ البقاء
يف بذلنا وقد مًعا، والفنية األدبية الرتبية عنارص من عنرص ألنه السينما؛ عىل إيثاره إىل
مما ا جدٍّ أكثر تشجعه هي بل باملال، الدولة عليه تبخل ولم موفقة، جهوًدا به العناية
بمحاربة أقول ال الحماية بعض تحميه أن من أقل فال األدب، فنون من غريه تشجع
املراقبة. هذه يف والتحرج بمراقبته أقول ولكن فيه، خري وال ذلك إىل سبيل فال السينما،
عىل بها تنهض لجنة لها ألن شيئًا؛ فيها أقول فلست نفسه بالتمثيل العناية فأما

به. بأس ال وجٍه





العربية األقطار واجبمرصنحو

طبقات يف تذيعها أن للثقافة املرصية الدولة عىل الحق من أن إىل حني منذ أرشت وقد
أن تستطيع التي األقطار إىل املرصية الحدود بها تتجاوز وأن جهة، من املرصي الشعب

أخرى. جهٍة من بها تنتفع وأن تسيغها
ما وألمٍر العربي، الرشق زعيمة إنها ملرص الرشقية األقطار بعض قالت ما وألمٍر
وتبعات عنه تنشأ أن يجب نتائج له فإن ا حقٍّ هذا كان فإن لها، قيل ما مرص صدَّقت
فيه ألن نحققه؛ أن علينا الواجب من فإن ا حقٍّ هذا يكن لم وإن عليه، ترتتب أن يجب
واليشء كريم، بشعٍب تليق ال التي األثرة عن ارتفاًعا فيه وألن ناحية، من لكرامتنا تحقيًقا
ونرشها الثقافة إحياء عىل القدرة أسباب من ملرص هيأ قد هللا أن هو فيه شك ال الذي
بأنهم الناس تسامع وقد باملرصيني يليق ال فمما العربية، األمم من لغريها يهيئ لم ما
أتيح بما أنفسهم يؤثروا أن بهم يليق ال مما أيًضا، كرام أنهم ألنفسهم هم وزعموا كرام،
وما وكرامتها كرمها يالئم الذي وإنما النعمة، من لها أتيح بما ويختصوها الخري من لهم
ملا النور مرشق تكون وأن لقديمها مالئًما حديثها يكون أن األعىل املثل من إليه تطمح
فيه. والراغبني للعلم الطالبني أفئدة إليه تهوي الذي البلد تكون وأن األقطار من حولها
أصارحهم أن فأحب حسنًا، بالء ذلك سبيل يف يبلون أنهم املرصيون يظن وقد

شيئًا. ذلك سبيل يف يفعلوا لم بأنهم
ولكن واملجالت، والكتب الصحف من مرص يف ينرش ما تقرأ العربية األقطار إن
ولعل ومجالتها، وصحفها كتبها قراءة األقطار لهذه لتيرس شيئًا اآلن إىل تصنع لم مرص
والصحف الكتب هذه من بحاجته الظفر يف الَجهد من كثريًا يلقى ما األقطار هذه من
خدمة من بلغت ملا املطبوعة آثارها قراءة العربية لألقطار مرص يرست قد ولو واملجالت،
جميًعا. واملعنوية املادية باملنفعة عليها يعود ذلك أن عىل وأهونها، أيرسها إال الثقافة



مرص يف الثقافة مستقبل

يف تجد ولعلها املعلمني، بعض استدعاء العربية البالد لبعض تيرس مرص إن نعم،
لها أتيح الذي املمتاز املركز وتبعات أيًضا، األمر أيرس من هذا ولكن الجهد، من شيئًا ذلك
قد أحدهما اثنني: أمرين إال أذكر ولست ذلك، من أكثر عليها تفرض العربية األقطار بني
للطالب ومعاهدنا مدارسنا أبواب فتح وهو وتردد، بطءٍ يف ولكن بأسبابه مرص أخذت
بأن بل فحسب، العلم طلب لهم نيرس بأن ال بالدنا، عىل وفدوا إذا بهم والعناية الرشقيني
لتحقيق األوروبية البالد تصنعه ما بني ألوازن وإني أيًضا، مرص يف حياتهم لهم نيرس
فأوروبا ذلك ومع والعدم، الوجود بني فأوازن نحن نصنعه وما األجانب بالطالب العناية
فيها لينفقوا األجانب وتستقدم لنفسها الدعوة تنرش إنما األجانب بالطالب تُعنَى حني
فلسنا نحن فأما بالدهم، يف رسًال لها وأصبحوا بها تأثروا وقد منها وليعودوا أموالهم
يف نفسها تنرش املرصية الدعوة وألن يشءٍ، يف نطمع ال ألننا الدعوة؛ نرش إىل حاجٍة يف
لطالب نيرس أن علينا يجب وإنما واإلخاء، واملودة الحب من عليه تقوم ملا العربية األقطار
لألصدقاء ووفاء بالواجب ونهوًضا للحق أداء مرص؛ يف واإلقامة الدرس العربية األقطار
مشقة الرحلة هذه يف وجدوا إن الغرب أقطار إىل الرحلة عن األصدقاء لهؤالء ورصًفا

عناء. أو
صاحب حرضة توىل حني أعوام عرشة من أكثر منذ ا رسٍّ إليه دعوت الثاني واألمر
عقد لآلثار مؤتمًرا شهدُت فقد األوىل، للمرة املعارف وزارة باشا ماهر عيل الرفيع املقام
أن فيه طلبت ا خاصٍّ تقريًرا الوزير إىل رفعت ُعدت فلما وفلسطني، ولبنان سوريا يف
أثار الذي وكان األقطار، هذه يف والثانوي االبتدائي للتعليم مرصية مدارس مرص تنشئ
األقطار، هذه عىل األجنبية للمدارس العقيل السلطان من رأيته ما االقرتاح هذا نفيس يف
يتصل أن وأحرى والفلسطيني السوري العقل إىل أقرب املرصي العقل أن أرى وكنت
حينئٍذ املعارف وزير ولكن الفرنيس، أو األمريكي العقل من حسنًا تأثريًا فيه ويؤثر به
ستأباه األجنبية السياسة ولكن مرص تريد فقد ميسوًرا، ليس ذلك أن إىل باسًما نبهني
مونرتو، اتفاق أوروبا وبني بيننا ُعِقد وقد اآلن فأما حينئذ، ا حقٍّ هذا وكان شك، غري من
سياسية مصاعب أن أرى فما العراق، واستقلت الحرية ببعض ولبنان سوريا ظفرت وقد
اللغة وحدة تجمعها التي العربية األقطار بني الثقايف التعاون من النوع هذا دون تقوم

الخطر. عظيمة اقتصادية منافع يف تشرتك والتي األعىل، واملثل والدين
مرصية مدارس فيها تُنَشأ أن تكره األقطار لهذه الوطنية السياسة أن أظن ما
يتحدثون مثلهم رشقيون معلمون إليهم ويحملها رشقية، عربية ثقافة أبنائها إىل تحمل
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األوروبية السياسة أن أظن وما والشعور، وامليل الذوق يف ويشاركونهم بلغتهم إليهم
أوروبية مدارس بالدنا يف تستقر أن عىل أوروبا وبني بيننا االتفاق تم وقد ذلك يف تمانع
يكون أن وعىل املرصية القوانني حدود يف بمهمتها النهوض من يمكنها ما بكل وتستمتع

االتفاق. لهذا أساًسا التبادل
إيطاليا، أو إنجلرتا أو فرنسا يف املرصية مدارسنا ننشئ أن نريد ال أننا وواضح
هذه بسلطان تتأثر التي العربية البالد يف املرصية املدارس ننشئ أن حقنا من ولكن

كثريًا. أو قليًال تأثًرا ونفوذها البالد
وسنسريها فسننشئها العربية األقطار يف املرصية املدارس أنشأنا إذا أننا املحقق ومن
أيًضا، عليه تسري وأن بالدنا يف األجنبية املدارس عليه تُنَشأ أن نحب الذي النحو عىل
املرصيون يستأثر ال البالد، هذه أهل وبني بيننا الثقايف للتعاون معاهد أنها عىل سننشئها
تفرض وال الوطنيني، من معونتهم عىل يقدرون بمن يستعينون بل فيها، بالعمل وحدهم
الوطني، والتاريخ الوطنية الجغرافيا دون املرصي والتاريخ املرصية الجغرافيا فيها
تعني أنها مرص وحسب ملرص، ال ألوطانهم الوطنيون فيها ينشأ معاهد تكون وإنما
والدين اللغة يف ورشكائها لجريانها الحق من عليها ما وتؤدي فيه وتشارك ذلك عىل

واإلخاء. واملودة بالحب منهم تظفر أن وحسبها واالقتصاد،
إذاعة يف التوسع هذا بمثل لها تسمح أن من أثقل املرصية الدولة أعباء إن يقال وقد
الحدود، هذه داخل الثقافة إذاعة إىل الحاجة أشد يف أنها حني عىل حدودها خارج الثقافة
تبعاتها، املستقلة لحياتنا أن أيًضا الحق من ولكن الوجوه، بعض من ا حقٍّ هذا يكون وقد
والزعامة. الكرامة من ألنفسنا نزعمه ما يالئم ال التبعات بهذه النهوض يف التقتري وأن
تنشأ التي وللبالد ملرص أنفع ستكون أنشأناها إن املدارس هذه أن فيه شك ال ومما

نفًعا. منها نجني وال فيها نبثها التي واملفوضيات القنصليات من كثري من فيها
ينبغي ال املدارس هذه إنشاء يتبعه الذي املايل العبء أن أيًضا فيه شك ال ومما
من املشاركة هذه عىل القادرون فيه يشارك أن ينبغي وإنما الدولة، عىل كله يقع أن
والرجال باملال قيمة معونة تعينها أن الدولة وحسب ثانيًا، الوطنيني ومن أوًال املرصيني

والرجال. باملال قيمة معونة تعينها أن الدولة وحسب ثانيًا، الوطنيني
حديثها بني وتالئم الثقافية بواجباتها وتنهض تبعاتها مرص تحمل النحو هذا عىل
لألقطار والعلم الثقافة مصدر اإلسالمية العهود مىضمن فيما مرص كانت فقد وقديمها،
إىل العثماني السلطان اضطرها حني إال ذلك يف تقرص لم القريب، الرشق يف العربية
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يف الثقافية مكانتها تسرتد أن فيجب استقاللها اسرتدت وقد اآلن فأما فيه، التقصري
فيها ينشئوا أن يستطيعون وال األجانب فيها ينشئ لم عربية بالد وهناك القريب، الرشق
ينبغي، كما الثقافة تنمية يف ينفقونه املال من فضًال أهلها يجد وال واملعاهد، املدارس
هذه يف بذلته إال جهًدا تدخر وأال البالد هذه معونة إىل ترسع أن مرص عىل فالحق
أشك وما عام، بوجٍه السعودية العربية الدولة وبالد الحجاز هي البالد وهذه السبيل،
مكة يف إحداهما تقدير، أقل عىل مدرستني إنشاء عن الرضا كل يرضون املرصيني أن يف
أن علمت وقد واإلنفاق، البذل إىل الرضا يتجاوزون أنهم يف أشك ما املدينة، يف واألخرى

فيه. ويلحون ذلك يتمنون أنفسهم الحجاز أهل
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وتوحيد الثقافة تنظيم عىل التعاون
براجمها

هناك بل العربية، األقطار يف الثقافة لنرش مرص به تنهض أن ينبغي ما كل هذا وليس
تفكر املعارف وزارة أخذت حتى إليه الحاجة واشتدت به الشعور عم قد آخر يشء
األقطار إىل بالقياس برامجها وتوحيد الثقافة تنظيم عىل التعاون وهو: له وتستعد فيه
الثقايف مثلها دام ما الجهود توحيد إىل البالد هذه حاجة ذلك إىل يدعو كافة، العربية
تدعو درجة الرقي من بلغ قد مرص يف العايل التعليم أن ذلك إىل ويدعو واحًدا، األعىل
تحول قد شاقة دقيقة نظم مرص يف العايل وللتعليم العربية، األقطار يف العلم طالب إليه
هؤالء يُهيَّأ أن من بد فال ودرجاته، بإجازاته والظفر به االنتفاع وبني الطالب هؤالء بني
قادة من فريق اجتمع وقد له، املرصيني تهيئة تالئم حسنة تهيئة التعليم لهذا الطالب
وتشاوروا والنرش والرتجمة التأليف لجنة يف عام من أكثر منذ العربي الرشقي الرأي
له ورشعوا خطة لذلك ورسموا الثقايف التعاون ألوان من غريه يف تشاوروا كما ذلك يف
رشقي، عربي مؤتمر إىل للدعوة وتستعد فيه تفكر املعارف وزارة أخذت ثم نظاًما،
األقطار يف متنقًال املؤتمر هذا يكون وأن دوريٍّا املؤتمر هذا انعقاد يكون أن أرجوه والذي

حني. منذ أُنشئ الذي الطبي املؤتمر عليه يسري ما نحو عىل العربية
الوطنية اللجان مؤتمر — املعارف لوزارة ممثًال — املايض العام يف شهدُت وقد
من مركًزا تكون أن تستطيع مرص بأن املؤتمرين إىل فيه فتحدثت الفكري، للتعاون
العربية؛ األقطار نحو الثقافية بتبعاتها نهضت إذا الفكري، التعاون لهذا املراكز أهم
إليه تطمح ملا صورة أصدق الحديثة نهضتها وبحكم الجغرايف مركزها بحكم ألنها ذلك
من بينها ما ويلغي األمم بني يقارب الذي الخالص الفكري التعاون هذا من األمم عصبة
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املرصية فالجامعة النزاع، ورضوب الخصومة ألوان عن العقلية بحياتها ويرتفع الفروق
من ممتازون أساتذة إليها يحملها تقريبًا، كلها اإلنسانية الثقافات فيها تلتقي بيئة مثًال
واالقتصاد، والدين السياسة يف ومذاهبهم أوطانهم اختالف عىل األوروبيني ومن املرصيني
ويتمثلها يسيغها الذي املرصي العقل يف وتُصهر وتمتزج تلتقي كلها الثقافات وهذه
يذيعها أن عىل هذا بعد قادر وهو الخالص، املرصي بطابعه ما شيئًا ذلك بعد ويطبعها
التعصب من عادة الثقافة يفسد مما بريئة أوروبية عربية غربية رشقية الرشق بالد يف

والهوى.
من الحديث هذا يقع فهل حسنًا، موقًعا املؤتمرين من الحديث هذا وقع وقد
تتاح يقال كما ذهبية فرصة بأن املرصيون يشعر وهل حسنًا، موقًعا أنفسهم املرصيني
التعليم، يف شديدة تزال ال األوروبيني إىل حاجتنا أن والرش حسن، أثر رش فلكل اآلن؟ لهم
والسلم واألمن والثقافة العلم رسل نكون أن نستطيع أننا الرش لهذا الحسن واألثر

جميًعا. والغرب الرشق بني والتوفيق
تُعنَى أن إىل يحتاج ال عليها يسري فذلك الفرصة هذه تنتهز أن مرص أرادت فإذا
يف الفكري التعاون ومعهد جنيف يف الفكري التعاون لجنة وبني بينها الصلة بتقوية
الرشق يف بل العربي، الرشق يف العلمية واملعاهد البيئات وبني وبينها جهة، من باريس

أخرى. جهٍة من اإلسالمي
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تكون؟ أن عسى وما مرصيٌة، ثقافٌة أُتوَجُد

من بد ال تعرضمسألة يطول أن له قدرت مما أكثر طال قد أراه الذي الحديث هذا وبعد
فأجيب أنا فأما تكون؟ أن عىس وما مرصية ثقافة أتوجد عليها، واإلجابة عندها الوقوف
تكن ومهما ناقصة تكن ومهما ضعيفة تكن مهما املرصية الثقافة بأن املسألة هذه عىل
يكون أن ينبغي وما ذلك يف ما موجودة فهي واإلصالح، والتنمية التقوية إىل محتاجة
من غريها من بها تنفرد التي وأوصافها بخصالها متميزة موجودة هي شك، ذلك يف

الثقافات.
وتتصل الوطنية وحدتنا عىل تقوم أنها املرصية لثقافتنا املميزة الصفات هذه وأول
بنفوسنا عميًقا قويٍّا اتصاًال تتصل كما الحديثة املرصية بنفوسنا عميًقا قويٍّا اتصاًال
إنها حيث ومن وماضيه، حارضه يف املرصي بوجودنا تتصل أيًضا، القديمة املرصية
إىل تدفعنا هي بل أيًضا بمستقبلنا تتصل فهي الحياة يف العليا وُمثلنا آمالنا تصور
تدرس التي والفن واألدب العلم ألوان من لوٍن أي يف تنظر أن ولك دفًعا، املستقبل هذا
مطبوعة أنها فسرتى املرصيون، والفنانون واألدباء العلماء فيها ينتج والتي مرص يف
فيها سرتى آثاره، يعفي أو يمحوه أن الزمان يستطع لم الذي القوي املرصي بالطابع
بني يشء ولكنه خالًصا عبوًسا وال خالًصا ابتساًما هو ليس الذي املرصي الذوق هذا
التي املرصية النفس هذه فيه وسرتى االبتئاس، من قليل وفيه االبتهاج من كثري فيه ذلك
تستأني حيث من تقف وقد تستأني ولكنها أمام إىل تثب والتي والقدم الجدة بني تجمع
من يُشتق الذي املرصي االعتدال فيها سرتى وراء، إىل لتنظر حني إىل حنٍي من تقف وقد
سرتاها ثم التجديد، يف ترسف أن املرصية الحياة عىل يأبى والذي املرصي الجو اعتدال
تتجاىف وال الذوق عن تنبو ال رشيقة أنيقة مرنة أداة لها املرصية العربية اللغة اتخذت قد
مرص بني مشرتكة العربية اللغة إن تقل وال وجهًدا، مشقة قارئها تكلف وال الطابع عن
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لها أن كما التعبري يف الخاص مذهبها ملرص ولكن حق، فهذا العربية، البالد من وغريها
يف مرص تأثر يف تتنافس ولعلها مرص تتأثر األخرى والبالد التفكري، يف الخاص مذهبها
العنارص فهذه األوىل عنارصها إىل املرصية الثقافة تحلل أن أردت وإذا وتعبريها، تفكريها
ما وهي اإلسالمي، العربي الرتاث وهي القديم، الفني املرصي الرتاث هي واضحة: بينة
هذه هي الحديثة، األوروبية الحياة أثمرت ما خري من يوم كل وتكسبه مرص كسبته
فيصفي مرص يف تلتقي والتناقض، االختالف أشد بينها فيما املتناقضة املختلفة العنارص
من نفيه من بد ال ما بعض من بعضها وينفي بعًضا بعضها ويهذب بعًضا، بعضها
يورثه الذي الرائق النقي املزاج هذا منها يتكون ثم املرصية، النفس تالئم ال التي الشوائب
املمتازين الثقافة رجال من كثريًا أن أعلم وأنا املتعلمني، إىل املعلمون وينقله لألبناء اآلباء
إال اإلنسانية تعرف لم لو ويودون ويكرهونها الوطنية بالثقافات يضيقون أوروبا يف
الثقافة عنارص فمن األشياء، لطبيعة مخالف أنه أعلم ولكني هذا أعلم أنا واحدة، ثقافة
العلم، ألوان من كثرٍي يف ذلك ترى جميًعا، الناس بني مشرتك عام شائع بطبيعته هو ما
ذلك يجري تلك، أو األمة هذه عىل مقصور شخيص بطبيعته هو ما الثقافة عنارص ومن
يخصصوا أن للناس أتاحت قد اإلنسانية الحياة طبيعة ولكن الفن، ألوان من كثرٍي يف
ال فالعلم جميًعا، األمم بني رشكة فيجعلوه الخاص يعمموا وأن بطابعهم، فيطبعوه العام
يتصل أن ليستطيع وبيئته بإقليمه تأثر األوطان من وطٍن يف استقر إذا ولكنه له، وطن
يكاد ال ولكنه ومزاجه، لنفسه مصور بمنتجه متأثر شخيص والفن ساكنيه، بنفوس
وبني بينه تصل ولكنها تحدد كيف أدري ال صفة نفسه وجود من يكتسب حتى يظهر
ممثل خالص وطني املرصي التمثال هذا جميًعا، الناس نفوس إىل وتقربه جميًعا الناس
يعجب حتى الشمس ضوء يف يظهر يكاد ال ولكنه املرصي، والذوق املرصية للطبيعة
يصور فرنيس أو أملاني املوسيقى ألوان من اللون وهذا بنفوسهم، ويتصل جميًعا املثقفني
حتى يوقع يكاد ال ولكنه فرنسا، يصور كما برليوز ويصور أملانيا يصور كما فاجنر

بأذواقهم. ويتصل جميًعا املثقفني قلوب يهز
مًعا إنسانية وطنية ولكنها خالصة، إنسانية وال خالصة وطنية الثقافة فليست
موسيقى من بتهوفن يمحو أن يستطيع الذي ذا فمن أيًضا، فردية األحيان أكثر يف وهي

راسني؟ شعر من راسني يمحو أن يستطيع الذي ذا ومن بتهوفن؟
وفيها الهادئة، القديمة مرص شخصية فيها إنسانية مرصية ثقافة مرص ففي وإذن
قلوب تغذو أن عىل قادرة إنسانية نفسه الوقت يف وهي الخالدة، الباقية مرص شخصية
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اللذة من لهم تتيح أن عىل وقادرة النور، إىل الظلمة من وتخرجهم وعقولهم الناس
تعلِّم الثقافة هذه أن ذلك وآية الخاصة، ثقافتهم يف يجدونه ال أو يجدونه مما واملتاع
قد األوروبية اللغات إىل تُرجم الذي القليل وأن وتلذهم، املرصيني غري العرب من كثريًا
مبطئني نكن مهما بأننا مقتنعة تكن لم إن أنفسنا فلنقنع وأرضاهم، األوروبيني أعجب
يفيدنا ما لنا تنتج كما ويمتعهم يفيدهم ما للناس تنتج خصبة قوية شخصية لنا فإن
وأن الجمود، يدركها أو فتضعف الثقافة هذه نهمل أال هو علينا يجب ما وكل ويمتعنا،
بل وذكاء، لنا نماء وذكائها نمائها يف فإن وتذكو؛ لتنمو وجهد قوٍة من نملك ما نمنحها

أيًضا. وذكاء الناس من لغرينا نماء
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وأمل ُحلم

قراءته من الفراغ بعد للقارئ ويحق الشاق، الطويل الحديث هذا إمالء بعد يل يحق وقد
وأن القراءة، أو اإلمالء من فراغه فيه يوافق الذي مجلسه يف لنفسه منا كلٌّ يفرغ أن

البعيد. والحلم الواسع األمل وبني بينها ويخيل سجيتها عىل لحظات نفسه يرسل
والتفكري املنظم اإلمالء عليها يفرضها التي القيود من نفيس أطلق فإني أنا فأما
والجمال السعة يف يشبهه ال أمٍل وبني بينها وأخيل القيود هذه من أطلقها املنسق،
وبهذه الصايف، املرشق الجو بهذا رائًعا أمامي يمتد أحسه الذي األفق هذا إال والتنوع
ويربق ألوانها، مختلًفا الغابات سفوحها عىل وتقوم الثلوج تتوجها الشاهقة الجبال
يبعث عذب نسيم بينها ويضطرب حياة، واألجسام النفوس يف يبعث حار ضوء بينها
بينها أخيل الحلو، الواسع األمل هذا وبني نفيس بني أخيل نشاًطا، واألجسام النفوس يف
عميقة تكاد، أو طوري عن تخرجني قوية لذة فأجد الجميل، الرائع الحلم هذا وبني
إىل مبتهج الفرح، غايات أقىص إىل فرح أنا وإذا تكاد، أو ضمريي أقىص إىل تتغلغل
املرصية الثقافة شجرة أرى ألني السعادة؛ درجات أرقى إىل سعيد االبتهاج، حدود أبعد
وامتدت مرص، سماء يف فروعها وارتفعت مرص، أرض يف أصولها ثبتت قد باسقة،
حلوة، ثمرات أهلها إىل وحملت البالد من مرص حول ما فأظلت وجه، كل يف أغصانها
وثقة واطمئنان هدوءٍ يف يسعون وهم لألرواح، وقوة للعقول وغذاء للقلوب ذكاء فيها
ويستمتعون ظلها إىل ويأوون بمنظرها، فيستمتعون الوارفة، النرضة الغصون هذه إىل
تحمل وألنها املختلفة، مرص ثقافة هي واحدة شجرة عن تصدر ألنها املتشابهة؛ بثمراتها
اآلية هذه فيتلون تنوعها، عىل الفنية اللذة وصنوف املعرفة ورضوب العلم ألوان إليهم
تصوير يف كتبه أبرع هو كتابًا بها وزين جيد أندريه ترجمتها اقتبس التي الكريمة
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العقل للذة وأبرعها وأروعها صورة أصدق فيها ألن اآلن أنا أقتبسها والتي الحس، لذات
والروح. والقلب

ُكلََّما ۖ اْألَنَْهاُر تَْحِتَها ِمن تَْجِري َجنَّاٍت َلُهْم أَنَّ اِلَحاِت الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ِ ﴿َوبَرشِّ
ِفيَها َوَلُهْم ۖ ُمتََشاِبًها ِبِه َوأُتُوا ۖ َقبُْل ِمن ُرِزْقنَا الَِّذي َهذَا َقالُوا ۙ رِّْزًقا ثََمَرٍة ِمن ِمنَْها ُرِزُقوا

َخاِلُدوَن﴾. ِفيَها َوُهْم ۖ َرٌة َطهَّ مُّ أَْزَواٌج
بذلت وقد مرص فأرى الجميل الرائع الحلم هذا يف سجيتها عىل نفيس أرسل نعم،
وأرى الصادقة، والرعاية الخالصة بالعناية ثقافتها تعهد يف جهٍد من بذله إىل دعوتها ما
واملعرفة العلم وأظلها الجهل عنها فانجاب به بالظفر وعدتها بما ظفرت وقد مرص
والنابه والضعيف والقوي والفقري الغني منها بحظه فأخذ جميًعا، أهلها الثقافة وشملت
النفوس، أعماق بلغت حتى لذتها وتغلغلت السن، به تقدمت ومن والناشئ والخامل
جديدة حياة كلها مرص يف وشاعت واألكواخ، والدور القصور أضاء حتى نورها وانترش
قوم يسكنها ا حقٍّ أرضه يف هللا جنة مرص وأصبحت جديد، نشاط كلها مرص يف وانبعث
مرص وأصبحت فيها، غريهم يرشكون وإنما بالسعادة أنفسهم يؤثرون ال ولكنهم سعداء
وإنما بالعزة أنفسهم يؤثرون ال ولكنهم أعزاء قوم بها يعتز ا حقٍّ أرضه يف هللا كنانة

منها. غريهم عىل يفيضون
األفق يف مرص وأهل مرص تحب هائمة نفس فيه تميض جميل رائٌع حلٌم هذا
التي مرص فإن التعبري؛ قريب التحقيق يسري حلم ولكنه األلب، آفاق من الجميل الغريب
هدوءٍ يف األرض يف قوة أعظم من بحقها وظفرت لألحداث وثبتت الخطوب، عىل انترصت
يعرتض ما عىل وتَْظهر نفسها عىل تنترص أن خليقٌة بالحق، وإيماٍن بالنفس وثقٍة وأناٍة

تنساه. ولن تنسه لم عظيًما قديًما مجًدا نفسها إىل وترد العقاب، من طريقها
١٩٧٣ سنة يوليو فول بيري
١٩٧٣ سنة يوليو مورزين
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